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ЗАМDСТНИК СИМ ]ИУСТАФЛ

протокол .]Ё 2
за разглеrкдаs€, оцеЕявяЕе в маспряве па оферта з' учасIЕе в открвтд процеryра за

възлагrае ша обществепа поръчка с предмGт:

,,Избор ва rзпь,rпЕтел за досгавка бд техпологхчttо оборулваде прп пзrьлIlеЕЕе па вроект
27З2Uollбl 

'ПодобрявaЕе 
достьца аа аасGJiеsЕето до Jaс,Iц.гв, свърrаЕв със споръ свободцо

врейе i отдпtчрез iзграх(даtе !а спортЕо трепвровъчеп койплекс пд теряторrrrт* Ед общЕЕа
Въфlrца"

Днес !6.12_2014 mдина m ]0:00часа встаяNs206 на Общинска адмияистраrия Въфшц адрес
обл.Шумен , гр.Въфиrrа ул.'Сеrпемврrйско въстаIв,tе" Л9 ZЮ се прведе заседалие на Комисия

назначена със Заловед Л! l89z09.12.2014 годива на Заместrtик lФJgга на Общrна Въфшв за пров€r(даяе
на открlrrа процедФа за ЕьзлаrаЕе на обпtествева поръчм с цредмет ,JЪбор на изrrьлшlтел за
доставка нд технологично оборудв!яе при изrгьJtнение ва проекг 27132ll01l б l ,Лодобряване достъпа
на насеrrението до усJIуги, свързаяи със спорт! свободно време и отдих чрез изграждане на спортно
треЕироЕъqен комплекс ва теригорияm ва общшrа Върбица"

комисияm е в съсгав
председател ; сема мусовs БуФева - юрист , gьашен експерг.
члевов€ :

1. Мехмед Джемалов - Спеtца,'rисг.,Ияв€ст}торки коrrrрол" при Община Въфицц
2. Севдат Б€ев- Главен специа,rисг ,,НС и Е" при Обu{ина Въфица;
З. Димягьр Девев - Въi{шен експерт- Ел. tftDKenep;
4.Дхем!це Чолжоsа- Гл.спещаrист,Лроrрами,проекги ttобществев]l порчкл".

В съоlветсrвие с разпоредбrге на чл,68, ш.7 я ал.8 от ЗОП r, в определеIlия от Комвсията в
Протокол N9 1 / 09.12.2014 година срок от 5 ДIет/ работви дня от даmта на получаване ва протоколц
,Щопьпневие кьм fIлик N9 l ,,Докумеrrгп за подбор,- съдържащ доlтыlвfiеJlliо fiзисмýЕте от
Комисията докуме}fги, са представпrIи следците участници :

l. .Техдомашпрогрсс'ООД;
2. КовсорцЕум'ИЕrерм"

в изIьлнеЕие на разпоредбгге на чл.68, ал.l0 от Зоп комисията премина кьм проверха на
съотаетствието на докумеятите в IIJшK N9 l, включите,rяо и допъднително предст!lвенЕте ! с
изискваЕията за подбор на Възлож|fгеля.

l. Комлсrlта пlвършr вlюверка IIа представеяате от ,Техпомaшпрогр€с"ООД, в ПJrЕк
. Догь,rпеsве кьм Плпк .}l! 1 ,Док!мсвтв за подбор'

)-!- [опълнumелно преёспавепч оm учаспнuка dоlgьtенtпч (uзuскмч с Пропокол М l /
09,12.2014 z.oduHa) :

L|.1. Оr орц3ацuопно пlлсrlо на l!,|lеrпо tta ,,ТехпомашпроZрес" ООД оm проuхвоФllйепu на
cloprnla оборуdваllе, кухпепосхо оборуdваrле u мебалu , о lllekrlo,Русе cпopttt" , ,,Фапеза Офuс
2000" ООД , ,,Томеко"ООД за проаа сба на съцоrпо па ,rlерurпорчяmо па Р.Бъл2орчл ч за
пezoBorrlo сервaапо zармцuоratlо оба7уrrвапе , в съответствие с изискванията ва възJlожителя
посочени в подrочм б. l . l . 1 2л от указанитrа за участие,

1.2. Конспаtпацuч за съопвейс|rlвuе па dоцlменmumе , саърэ!сацч се в П.!uк NB l ,Долуьlенйu
за поdбор. /вЕаючлйепно u Оопълнuпа7но преОспавенлпlе/ с лвIсквавхяпа за поdбор на , поспавенu
оm Въз,rоэlсuпев:

1.2.1- Коrrcmаmацв за съоmвеmспвuеmо на dо\.умецпuпе с \BllcKBa\urlrTla на въз,lо2сll|пем hо
tп,6.1-1 оп Указапuяпа за )цас|пrле в 8асrпоящllя оп\рumа процеОуро

1.2.1,1. УчастJиtсьт е предстаý!rл в орилин2ш . подписапи и подпечатlши , изискуемпте
докумевпл j съгласяо T.6.1.1. , лодгочки 6.1.I.1., 6.1.1_2., 6.1.1.З., 6.1.1.4., 6.1.I.5., 6.1.1.6., и 6.1.1.14.
m Указ&1ияга за участие :



{r}ерга с Сшсък ва доx-!/ме]{гиге и вяфрмащя, cb4bprl@щtl се в оФсрга] 
'?_ 

подпис:tя от
!часr1rика - поIтьJ,Iва сс Образец Jф l;

-Адrmвстратвffi св9деI rя - поrьва се Образ€ц Jt& 2;
-Де*lrараЕя за зал<r..я*те с условrrяга la обчесгвемта порьчrсr , трьrслtп! доýъ{еЕй.Wя -

поrьIва се Образец Jф З;
-!ешараrчrя за сrвзваяе rra условlririr за !пЕrсп.е в проt€дlрата - погълва се Образец Jt 4
-Дск,!арация за приомале на усrовиrта в ороФкпr rrа договор - пoпbr-tвit се Образец J&l2l
-!екrараrшя по.r,-r_5б, aT_l , T.ll ог ЗОП - погь:ва се (Бразец JФ l l;
-!окпарчия за 1"lасгясю IlJtи нЕласIпето Bir подlзrь:пяте,ти -Образец JФ 8;
1.2.1.2, УчасгнЕкьт с прсдсвзrш зверенr, от уiцсгЕяtФ копяя яа регяqтраIЕоr rri док_чмфfnr

м др]arФството. сьaлirсно т. 6-I.1, подrо.rrа 6.1.1.7. оr У@]апiлfа за }лallсйе в иФоrlftата oтKprta
прцед/ра за вьl,вгдiе Еа общесгБеЕа порьтв

l -2.1.З. fIрсдсгавен е док}аФЕт за Blrccerra пrрЕlиrl з:l Jлцrстис! коеIо отповаря яа изпскванпяпr
м Еъillоlоfгслr! сьгJвсно т.6, l . l. додrочt€ 6. l . 1.9, оr Ука_lдиrга за }часгие.

1-2.2. Консплапtlпluл м cblralBeпcaldclrlo ,!о фl!ленlпulпе с Дdvurluсrпрапuвпuйе uz|lcKBal 
' 

но
Въэсохllпеля, cbz\acцo lп2.2. оrп Ух4ипlrr'ла :lo уасrйхе в посrпоячопа оlrtкрtuпа проtlеФра за
Bl,rlaarc па облqесаlrепа lюръчха

Усаýпкьт е щGдсfsвял деклараrщл по чл_4?, a,r.9 оr ЗОП - Облаrе! nE J орЕг!ffа];
1.2.З. Консlпапацчя за сьrJlrлвеrlrомuеrпо tla dо^ухеNliuпе с (DuHaHcoBo - uколломllческuйе

tллскванхя Hal В1,\лоJlсl!йФlя , cll\ac|o й.2,3. ой Указанчrlплсa fu уласйче в насrпоrцайа опкрлmа
процеdуF зо въмоане flа обцесtlвеца поръчка

1,2.З,l, Предсгавсво е удостоsерешс ог йяr€, сьгласво пqлrочса 2.3,2,, бува'Т'ог
Ураmсга за )"racTae.

1.2.1. Конспайацu, ,м на фlq|uепrrrulпе с Теюfiческлlrпе uзrлсхванlцl по
Въ|Длохumqr. cbzJlac$o й.2-1 оп Ука:юнllяпrа yz у|Oсmuе в наспоrлцаllлal оrпкрuпo прочеФF м
съмаdhе на обlцеспt(Ена поръчка.

1,2.4.1. Спиьк зat иэпыпенвте уýт_чпr за досглка H:r техяоrогт.r*о обор},дsаяе Ерез
п(юле..щЕIе после.щr€ 3 /тряl годпл,t, счЕIiчrо ог дата опр€делеФ каrо Фо.fuа за пофваваI*€ Еа
фергlттс-, образад J{e6, првдryrrеЕ сьс за!ФЕIrrr от !,rасrЕвеl ко a, rrа докезапi"lствевrt дох!меЕти -
заsереЕа коgиrl от рефрсщ за Мро я:lпъJIяевяе н дr., сьгltllсяо подrоqка 2-4.2. ,Ф@ 3" от
Уrtазацияга,за }частяе.

1,2.4.2. спиýък tla лицат4 които ще осиryрят паравциоЕцото о&лrдваtrе яа
досrавевото те)оtолоrиtlво оборудвsле (образец Jý7) ФlrfirвaJl , сьгJIасяо tf]исквФшrта на
подтоФФ 2.4,2,, 6}ва'б'ог Уtсазапялга за 1пасгие.

kqlo1le||e Прdспrавеrurпе оDa 
"ТфQйaоцлпщr6"оО! 

btg-tleHlш в IZltuK М 1 ,flotqxeHпlt
m пойор" а Лопълюнаейo къх не2a, , сфiаartrrвr,rп ха чflсава&rlл8 з1, |tdfuр на еъм.rхulпеля -

съе,lасно Указан|яmа м уасrпuе в наспюrlа!аmа oйkplllrfu процеФF за сьмааве ва обuqсmвева

2. Кошвсвrте в!вършll провaркa яa ltрGдсrавеЕЕпa от ,rkpyв Kl(Б' ЕООД в llлrrк .ifi l
Локумеrrтв !a подбор"

2,]. КоRсrrrаlrlачu! ф сlюйФйсlr,вае ма фкуraенDацrр , сфърхал4l се в П.Nrrх r& l 'Доt<умеNйчý поdбор,. |вЕпlо'!uйепяо u dоltынаlrr?пно прейпа@llurпеi с ufuскмнurlrпal цl hоdбор па , посrпавенч
оlfl Въз,лохuпе|я:

2.1.1. Конспйlпоцпя зсl съоrrлвейсrп@rcпо но 0окумнйuйе с 1clucK@lцtlrlrtl на въаrtlхllйе:Д hо

'п.6.1.1 
оm yKaфllurrrra м )гкlсппЕ в насlп<rrцчя olra<Pu|rд прцефра

2.1.1.1, Учасгш(ьf е IrFЕдстаsrL,a в орЕrтмл , полЕrпсalЕв в пqlшсrrатirяв , ЕзцGrygмrrте
док!пiеfiIя . cb.llacвo t,6.1,l. , полrочýr б.1.1.1., 6.t.1.2., 6_ 1.1.З._ 6.1_1.4., 6.1.1.5., 6.1.1,6., Е 6.1.1,l4.
ог УказаЕ4trа за }чаФ!е :

ЮiDерта и Сппсък ва дох!меFrите Е няФормацяя_ сьдърrФщ1,1 се в оФсраага. подпliсаll от
!частЕиха - попьлва сý Образсц JФ l;

-Адмхнясграlивюr сведеriвя _ поЕьrва ое Обра]ец JФ 2;
-Де&qараrцrя за запозваваr€ с условrrr:га tia общесвaмга поръчrй в тръrar*пrr докrа(еЕгаl_ия -

попыва се ОФазсц J{9 З:
-Дскларацля за свъ"че lrir iслов}tгпt зs ]яilстие в процодlрата - поfтьsа с€ Образец .tФ 4
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-Дек,,rаращrя за прrrýмалс на lсловrrяIlt в проекга на договор - попыrва сa Обра:]сц Лg l 2:
-Дек,Iарацtlл по цr.56. аr, l _ T.l l m ЗОП - попьlЕа се Образец Jt l l:
-[екrарачия за учасгвсю Е:,ш яеч.йютисто на подrзrьлrfirе]rя -Образец }& 8;
2.1.1.2. Уqсппrхът с прсдставвл зalверФtaв ог }чirстпll€ копrrl на рсгвсграlЁояЕr доцмеrгпt

на лr!rlФ!твок), сьг.'Iiюffо т. 6,l,l. лодrочt<а 6.1. t,7. m Ухазашяга за !часгпе в васrояrцата отtФшга
rrроцед/ра за ьзlтtлаяс м бщесrвеЕа порьчв-

2,I.1.3, Предсгавен е доýTirоfi за внсссва пrранцкя за !^исгие. ю9lо огrоваря Eil изпскваяиrtпl
на въ}пожите.пя. сьгJйtсво T,6.1.1. подrочlФ 6.1,1,9. сг Ухазаяягга за \часгис.

2.].2, Конспаmац я,4 аФйвепспвuеrпо но dокуf,.енrrfuйе с Дdмuнuсrпрrпuвнuпе uзlлскванлu! на
Въrlох йеля. al,аисно ,п,2.2. оrп Ухаlапulrrпа цa JNаепfuе в насmояцаrrlа оrпл.р йа процеФра за
въrlаzапе па обu|есrrлвена поръчха

Учаýпrикьт е предсгаsил дек]врд{{л по чrr.41, й9 Ф ЗОI1- (йNзgл !u9 5 - орrгЕа]r;
2.I.3, Консйаrпацltя з!1 сюmвеrпсйвчейо на dоlуллехп lrпе с <Dt апсarво - lлкопоlluчеелllrпе

чллскванuя яо Въlю'х:uпе,lя . съzllаспо й,2,з. ot l Указапuяtпа за )цаспuе в tласпояuлалпа опrкрuпла
процеФра за въапо..ане па обlцеспвепа lюръчка

2,2.3,t, Предсгавево е !цостtверсfirе ог баfiФ_ сьгласво подrочкt 2.3.2., б}ва'Ы'ог
Умзаfigяга за ),€сгпе

2.1..l. Копспюпоцчя ,а lla МtФхенпumе с Техл!ччесrurпе ч:лlсхванlul на
зсl уаdпuе в цасmояlчqпа оmцппо прФ!еd!ра эаВъзJlож7!йе7r. а,аfuсно й, 2.,l ой Укdз!лнчrrпа

съL,1dzане ха обцеспвемl поръчка.
2.1.4.1. Сrпrьх зar Езпышевlпt yc.]tyв зal достаsха Еа техвоIогЕrIво оборl,лване през

Irосiед'Frc последнrте З /тр' тодшп, Gчкгаяо ог дата опродеrсЕа като хра_fuа за trо]rучilsаяе м
офсрпrtе- Образа Jt6, прццрркев сьс зав€р€Ев от )двстншсr копв' м доl(азаrýлqrзевя докfirrеЕrи -
завереflи копи! от рф€равrщr за добро tlттшвевяе и др., сьгJrirсао подточlФ 2.4.2. , буrса.д" оI
Указаяията за учасгво.

2.1.4,2. Списък па дицата" Koriтo ще осицФтг гsрsлциояното обслужваяе па
достllв€ното техлологпttно оборулване (Образец Ns7) oplr[шaJr . сьглilсЕо взискваяиягal ва
полm.ом 2-4.2., бt1(ва"Ы' от Указашrгa за !"всгие.

Замtо,ленuе Преdсttхлвенuпе ota пПqуl ККБ" Еа)Д аоtg-цеппа в Пхuх М l .,l|оtЕлtенпп м
lюdбор" u Допълневчеlп<, Kblt не2о , сur авпсrn'r/а на ,Еrl!скфнчяr'/ ?al поlфр вQ вьзяохl:/,mеля ,

съаасно Укаф\uяlrta за )часlпuе в насtпояпрпа оrпкрапа ароцеФрt за въаlааtлне пat обlцесmвепа

3. KoMrrclgTr пзsършtr .rpoвqtк! яа ЕрGдстaв€rrкт€ от ,СтроlлЕrrс16о в Фроt алtrrr мдшrorfi'
В(Ю{ в IIло< JS t Ло*rъсЕпr }r полбор"

З-]- КонсDюmацuu за съоlrlвейсlrlsuе на dохухенm!пе , Lltърхолцч се в Пrах !U9 l -,!oKy1,1eHtttu
за поdбор,, ,вмючuйеlхо tl dotblпtltпe,ltto преdсmавенloпе! с uзллскван яmа за поабор а , поспавелu
оrп Въgохаmем:

3.1.]. Копспайацuя xl сt l)rltвейсйаlеllло на dоr,!лелоrп!йе с uзuскФлluяlrlа на въlло)ruйL,lя по
tп.6.1,] оm Указапuяпа зa, уаспuе в васrпояlчч' олrлхрuпа прцеф,ра

З.1,1.1, Учасгrqrкьт € предФitsЕ,t в орпrиФJr, подЕlсаяи и пQдцеrrа?ilя!, tзЕскчемят€
док!а{октв - сыrцсЕо T,6.I.1. , подто.ltсt 6_1_t_l., 6.1.1 2., 6,1,1.З,, 6,1,!.4._ 6.1_1,5,, 6.1.1,б., r 6_1.1,14.
ог Укалнпла за }^rасгис :

ЮФрm и Списъх Eil докумеr.тит€ tr ян!Dормащr_ съдýрrlсащ, се в офргата. no]Tttlcilя от
)частвfitФ - попь]-ва се Образец Л! l:

-АдмrопrстрепGЕr сFд.яи! _ поIьJва с€ Образсц.tф 2:
-Дек:врадrя за запознаваяе с усповияr:t Еа обществФiаm порБч*а lt tръх(кrта докум€Еr-ацяя -

Еопьлвs с€ Обра:tсц Jfg 3;
-ДекпарацЕя за спазваяе яа 1.словияпl за !частrrс в прце/q}ратs - попБJва с€ Образец Jф 4
-!еrотарация за првсыме Еа }.слоsriлпr в п[юекта tlа договор - погьлэа се Образеч Nэl2;
-Дсrqараlцrя по .r,Ls6. ar, ! . T.l l оrЗОП ЕоIгьлвасо Обрýз€ц JФ ll;
-Деклаrвщrя :!а }часпlето rtли цс}часIвglо м подrепьлшfiеля -Офазец .i& Е:
З.1.1.2. УФсгшкьт е предýfirвЕл завереrfla ог }часгЕflса копrя I!а pemcтpдIrroErв док_чмоFIп

ва др}')коството. сыJйlсIrо т, 6,1.1, подrоЁка 6.1.1.7. оa УказаrФiqга за учасгяе в Еасrощата огхрrп-а
проrрýра за Еь!йlfiяе яа общесвсяа поIrъчй"



3.1.1,3. Прqдсгадев € док\\{е}lт за sвеG€ва atrращвя зi! }чilстяеl коеЕ оттоваря яll гзясtвitяRтtil
tra Еъз,lожrlтеJ-п, cbajErcнo T.6. 1 . 1, подrочrФ 6. 1 . 1 .9, сrг Указавпяга за 5лrастие,

З.1.2. Конопаmацхя за съопвеrпсп&Епrо но ЬкухеNпuпе с Дd\aлпuспFпцвпulпе лзrскмнllх на
ЬмоJfiйrелr, съ"лlасно 

'n2.2. 
оtп Указttttugtа за уасп|ле в насrпоялцаlrlа опкрurпo процефN зо

възJлсЕа н е nal обцесплве lla lкrръчкal
Учасгrлrкът е дЁдсгавrrл дек.rаращr по чJr.47 , ал-9 ol ЮП - ОбFуц Jф 5 - орЕгrЕал:

З.].З. Копсmапачх, за сюmвейсrlt€л!еllло lla dокуменпапе с Фuпмсово - uкономаческurпе
uзl!сквсtнlв на Bъвлохсllйеtя , сье,ласйо п.2.3, оrп УкarJанuяпло м )нqспuе а носйояlцапа опкрlлпа
процеёw ,а Bblna?axe па о&цеспвено поFьчка

з,2.з l. предсгавеЕо е !цостоr€реrrие ог бФflФ. сьглаýЕо подго,до 2,з,2,. бува"а" ог
Указанпrга за учаgпrе.

З.].1. Колспrоiлачч, л aъопвеrrrсrrrauеlrю но фlgtelllrfurne с Теrrfuчесвйlе llэarl<фrlll, lla
ВъаIохlrпеая. cbzjtaclro ,п.2.1 оп1 Укафrluяlrй 9 учасrпuе в яаопоячlrrrlа оrп^:рuпа прочеФра за
въз]lа2аие а общесlпBelta поръчка.

3.1.4.1, Списьк за изIълнеялтв уqJryтп за достазlса tlil т€rшолопдшо обор},,Еаяе през
послодните посIе/щr€ 3 /Tprrl mшrщ счffпtsо от дага определена Ero Kpaillla зir подучаваrrе ril
фсрпrrе. Образецjб, прцдр}rкея сьс зав€рGяи от у.цlстя!Фй rФrв.l rt:l дока?rrелств€Еt док!и9Irги -
завЕrеslt !ФrЕia от рфсрсllцlоl за добро *l!тьJlraеsпе и .Ф., сьгдасrю дqлточrсr 2.4.2. , бува .а" от
уrсазаяигга за ччасгяе,

3.1.4,2. спп9ък lla лццатq които це осиг}?яг гараsционttото обсrцntФапе па
доставеноm техяологt:lпо оборулване (Образец ]Ф7) qрt{гtо.ал , сьгjrасIrо Blrcrcalrи!пil яа
подrоrм 2,4,2., буква"б" ог Указмгга за }часгнс.

Замючехuе Преdсttпвенапе оп пСrrр,aйё.сп@ ц цwrrеr !,rоgцsr- Е(Х)Д флуленйu в
Пхllк М l .,Докуменlпu в поаfuр" u ДaЙIьлненuепt l\,b1! неа| , curr rarcrrura ха |lruскФлllяrпа fu
поdбор па въz|ож:ttпrL,lя , съzлосно Укацяtlлtttа ц ,часйfuе в l!асйоялчаrаа ойkрumа hроцеОура за
въаФ2ане ла обцесйвеllа поръчка,
4. Конвсrrггl пtвьршп провaркд Br прGдстrвеЕrrЕ от ЛrЕов" ЕООЛ в IIJФa J\t l iЦокуirеrrпi
]r !одбор'

1- 1 . Консtмпоцuч эа с-ылпвеmспвttе ,!а ф,vме rrrчrпе , сlърхrцлl се в IInaK J|Э 1 ,,До^!ценrпч
з4 поабор,, iвЕtючuпепо l dlrrallsнuпелно преёсtпоф,lufuе/ с tзцскмнчяrпа m поdбор па . hосrпавен\!
оrп ВъаI,охllйеля:

4.1.]. Копспапоцц, g сьоmФпсmвuеmо по флуленriufuе с urллсkмNuялпal na възпоrrc!пе|Iя по
й.6. ! - l оm Укаэан rпа ?а уа!асmае в паспоялцч, опкрлDа прочеdw

4.1,1-1- Учалкrкьт е предqгавrл в орlrиr€л , подItlt{:lвв rl подtеqатаrlи , rвискуеr,ЕIе
доч,,]чеЕтя,сьглrсноT,6.1.1.,пФтrФЕr6.1.1.L,6_1.1.2.,6.1.1.3.,6,1.1.4.,6.1.1,5.,6.1.1,6.,в6.1.1.14_
оr УказаЕЕгга за }часгие :

{t}Фта н Сrпrсък &r доýпrеЕтЕт€ в кяфоlrrrачия, съдьрrсаaцп с€ в фергата- по,,:щсая от
\частЕвка - попыва сс Образец Лс l:

-ддмннrrсrроrвшr сведони.я - ooБJвa се образец JФ 2;
-Доклараr.urя за запозна&ше с условЕтпа яа бщесгвовата поtьч<а я тръ7кЕrrir доý,]!{€rrгaщrrr -

поrгьлеа се ОбразЕц J{9 3;
-{скпарацяя за спазваве Hlr ]/оlовяяlll за !rr!tстио в процсýpаrа - norrb,Ba с€ Обраýц Л' 4
-[екrарация за прясмане па }словФrв в прскта l.а доювор - погьпs,t се Обрзсц Jфl2;
-flекrарацвя по чл.56. a,r,l , T.l t отЗОП- поrь.ъа сс Обраrец Jt l l;
-Декларацrrл за !частиеrо ErB,lе}чаýгието tEr порльлrrгrе.твr -Образеч ý t;
4.1.1,2, Ущсгrqкьт е прýдсввrrл зав€реlfl ог !часгншсt кош.я па р€гtстращоЕвя док_чм€ктт

ва дррк€ството, сьtlllц{о т- 6_1-1, полrо,оо 6.t_1,7, ог Уrезавrgrа за участве s васrоIщата оfiрrfга
проце.ry,ра за вьз,rагаве ва бществФrа порьчr(а.

4.1,l,З, Предсгапея е докумеЕт ýl BвeceEar пrрФlциrr за !чitстиq коsю огговalря ва llзвсхЕЁrЕrlrгпr
яа Еrьзrо]rФтс.irя, сьгJвсlrо T.6.I.I, пqдgдФ 6,l,l,9. оr УказаЕяга за }часпrе,

.1.1.2. Коl!сlпайаря зо сlФйвеlпсrпвuепо на Ьк!д.енпumе с АdхuнuспрпtuвнuпЕ uпЕквана, а
Въз.lом7uпеlя, съz4асно nL2,2- оп Ухацнаяltt] зa, !||]аспл!е в нdапояцаDа, оrrlkрцпа ryФцефN и
въа|аzlхе на обlцес|лвено lФръчха

Учаслmсьт е прqдqгаввл дэ!аrвращл по lm.47, ы1_9 оt ЮЛ - ОбNзеч jф 5 - о!,fiиФц
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4-].З. Консl аtlацuя за сьоmвеlflспвuепо на ёоу)менйчlпе с Фuнансово - 1!кономuческ|mе
uзuсхванл!я на Вьзлоllсuпемl , съzпаспо lп.2.з. оп Ухазанuяпа за уцаспче в насlпоящаmа оmкрuпа
процеоура за вьз!ю?r!не на обu|еспвена поръчка

4.2.З,1. Пр€дставено е удостовереЕие от б fiа, съгласно лодгоrrка 2.З.2., буква'Т' от
Указаниrm за }"{астие.

t.1.4, Консrпаtпацлtя за съо|llвеlпслпвl!ейо на ёохуменtпurпе с Темtчческuпе uзt!скванurr на
ВъзлоrЕumе!в, съ?ласно п.2.4 оп Указанuяпа за учасrпuе в цасйоящапа оmкрuпа процеdура за
възлаzане на обu|есmвена furръчка,

4.1.4.1. Списък за изгьлнепите услуги за достiвка на тФ(нологи!tно оборудваЕе лрез
последяитЕ последните З /Tpi' годиt*t, счиmво от дата определена като крайна за получаване tllt
офертите- Образец N96, придружен със заверени от участника копия ва дока:iателствепи докумеfiт|
завере}{и копия от рефереЕцlrи за добро }{зпмнение и др_, съгласно подгочка 2.4.2_ , буr{ва ,,а" от
Указанията за участие.

4.1.4.2, Сппсък на JIицата, които це осцryрят mраяциоЕвото обслуьзаIIе Еа
достzвеЕото техЕологичЕо оборудвале (Образец .lФ7) оригина.It ! съгласно и]lисквztншlта яа
подточка 2_4.2_. букsа"6" от Указакияm за уrастие.

Закl!очеl!че - Преdсmавенuпе оm Ла$ов" ЕООД dоlgJменпu в Плuк N-о l ,,Доlуленmu за
по06ор" u !опълненuепо към,rczо , съоrпвеlпсmваrп lа utuскванаяmа за поdбор на възlоасuпеllя ,

съzrаспо Указанuяпа за учаспuе в наспоящаl а ойкрumа процеdура эа gьаlа2оне на общесйвена

5. КомЕсвята Езвършl проверка ва предстаiеflпте от КоЕсорцЕум ,,Иsтерм", в Плхк
,,ДоlrьласяЕе към Плпк Л_i l ,,ДокумеЕтя за подбор"

5-1. Допь'lнuпеr о лреdсmавенu олп )JчасlпLluка lокуменmч (вuсканu с Лроlпокоп М 1 /
09.12,2014 Zоduна) :

5.].1. ОгоризациоЕraи писма на имею на Ковсорlцrум .,Ивтерм" от прои:tвод!{тели на
преjIJlаганото от участника техяолоrиqно оборудваllе / мебе.пи и спортно оборудданЫ за продlDкба на
същото tra територията на Р,България и за tlеговото cePвfitнo гараЕционпо обслуlФаве, в
съответствие с изискван!Фгта на възJtожителя посочени в подгочка 6-1.1. t2. от указадцята за участие.

5- ] .2. Заверепи копия на удостовереЕия за добро tвпълЕеfiие за договорите , посочени Списък
за ltзпълнените услуги за доставка яа технолопtчао оборудвме през последЕите З /три/ години
Образец J'lЪ б в съответствие с цзискваяията ва въrtожителя посочени в подгочка 6.1.1.12. от
укл}анията за участие.

5,2. Консmайац1111 за съопвеплспвuе на dокl.ценйuйе , съdърз!сащч се в Пruк М 1 ,,Доlr|менmu
м поdбор,. /вЁплочцпелна u dопd-l uh,лелно преdсповенumd с lвuскванuяmа за поdбор ва , посйавенu
оп Вьзлоэ!сФпепя:

5,2.1. Конспаmацuя за съа веlпсйвлlеlпо llo dокухенпluйе с 1lзuскванчrmа на сьзllо?lautпеля йо
m.б- 1. ] оm Укозонuяпа за уч@спuе в наamоящul оlпкрumа процеdура

5.2,1.1. Участниt<ът е представил в оригипм , подписаtlи и подпечапtни, rtзискуемtaте
докумен,ги - съгласяо T.6.1,1. , подтоqки 6.1.1,1., б.I.1,2., 6.1.1.3,, 6.1.1.4,, 6.].1.5.,6.1.|.6.,6.1.1.8. и
6. l . l . l 4, от Указанuята за ластие :

-Оферта и Слисък ва докумептпт]е п шiформация, съдържащи се в офергатц подшсан от
чqастЕика _ попълм се Образец N9 1;

_Ддм!нистрат}Фни сведеш,ш - Образец Ný 2i
-Деь,rарация за запознаваяе с условията па обществената поръ!rм и тръжната доýrмеI{тация -

Образец N9 З;
_Деклардlrш за спазване яа условията за участие в проце.ryраm -Образец.}ts 4
_Декларация за приемаяе на условиJrта в проекrа на договор -Обрiцец N9] 2,
-Деклsрация по +п-56, ал. l , т, l l от ЗОП -Образец Л! l 1 ;
_ДеЕ'rарация от .oleнoBeтe на обедин€яиýто- Образец Ns l0
_Декларация за участието или неучаспtето на подвпълнrfгели Образец Ns 8;
5.2.1 ,2. УчастFиIсьт е предст!rвил завереЕи от участника колfiя на регистационни доц/менти

на членовете на о6€дияеяЕето и доrовор за създlвirне па обединение , сълласио т. 6.1.1, подrочка
6.1.1.7, от Указаяията за участие а настоящам открпm процелФа за възлалане rra обцествеяа
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5.2.1.3. Пр€дставен е докумеят за внесеЕа mракцlя за учаспlе, коgго отговаря яа изискзанйJгта
на RьзJIожитеJIя, съгласно т.6.1- l, подточка 6.1.1.9- от УказаЕиfгs за участие.

5.2.2. КонсmФ ацв за сьопвейспвчейо на аокуjlенпumе с Аd-мuнuсlпраlllчвнчпе uзuсквапltJl на
ВъзrоэецmеJý. съепсно m.2.2. оm Указа uяlпа м учаспuе в насmоящаmа опкрuпа процеdура за
въз,lа?4не на йцесlпвена поръчка

Участникьт е представ!iл деклараrц{, по чл.47, ал.9 о1 ЗОЛ - ОбDазеu N9 5 - оригинм;
5.2.З. Консmапацлв за съопвепсmвцепо на dокулецmumе с Фuнансово - uконо,\11!ческчпе

uзuсквапuJl на Възlоэlсчlпе.Is , съ?:ласно п.2.3. оm УкOзацuяlпа за учасlпuе в насmояIцаmа оmкрuпа
процеаура за възjlо?ане на об рсmвена йоръ|!ка

5.2.З,l. Представено е удостоверение от баtaка, съгласlrо подточм 2.З.2., буква"r'от
Указаниrга за }тастпе.

5-2.4. Конспlапацtа па )окуlенпulпе с Технчческuпе uзuскваlluя на
Възлоасumепя, съz1асло m.2.4 ой Указанlвйа за учасйlле в наспоrцаmа опкрumа процеlура за
въззаеане на общеспвена поръчка.

5_2.4_1. Списък за изпьлненrIте усл)ти за доставка яа технолоfичяо оборудване през
последните последнлlте З /тpt годиlпl, счt{тано от дата опредслена като к?айна за поJIучaваве на
оферт}rrе- Образец N96, придружен със зzверенл от участника копия на доказателствеЕи док},мевти -
зааерени копия от референции за добро изпъляевие и др., съгласяо подточка 2.4.2. , б!тва,,а" от
Указанията за участие,

5.2.4.2, Списък ва лицата. които це осиrурят гардilцоЕпото обслу)Irт!ше Еа
доставеЕото техЕологпtIво оборудsаце (Образец Ns7) оригиЕм , съгласно изисквавията на
подточка 2.4,2.. буква"б" от Указанията за ч9астие.

Заключенuе Преdсmавенuпе ой Копсорцuум'Ипmерrl" dок)]llенпlч в Пл к .lig ] .Доку!\|енпu
за поdбор" ч Допьшеаuепо L-ь,л| неео , щц!gщ!цg!!! ца чзlлскваплапа за kоdбор на еьэlоаслlпеля ,

съ2,7асно Указанuяlпа за учасmuе в носmояlчапа опкрumа процеdура за възлаZане на общеспвена

След като разлледа и провери съответствйето flа докумеtlтпте в IЪйк М l , вмючйтеляо и
допыqнrfrелно предстааепите , с изискваяиllта за подбор на Възrожllтеля Комисиrта единодушно взс
следните решения :

рЕшЕниЕ л! r

l.Ha осЕоваЕцс чл.68, м.10 от ЗОII Ком$сЕпта допуска до разглФtдапе sа докумопттте в
Плпк Л! 2 яа следшпте JлrастпЕц!:

L'Техномапшроrрес" ООД
2. .ДеруЕ KIG" ЕООД
З. 'Стошелство и стриrелни машини"
4. ..Ilлroв" ЕООД
5. Консорrоtум,.ИЕгерм"

Комисията продьцжи в същия състав работа на 16.12.2014 г._

Комисиsm премина кьм разглеждме tta доктмевпrге , съдържащи се в Плик ]Y! 2
,Лредлохевие за излълнеяие iа поръчката" на допусЕатите участниrц.

Конспайачuu за нмuчнасп реdовносй на преdсfuавенllпе в Ппuк N9 2 dаtgменлпu на
dоtryснапumе учасtпнuцu , посоценц в Указанаяпа за учаспuе в й.6,1,2.

1. "Теrпомашпрогр€с"ООД
Участ}aикът е предсmви.л лоп'ьJltlsпо от )ластнхка ,,ТехrrЕческо предложефЕ'' Образец Nе 15,

,г.6.1.2. от Указанията за )лаýтие в настоrщата открrrга процедура. Представеяото техЕическо
предложеЕие е изготвено в съответсIвие с изисквilн}uгта на ДокументацйJrта за участие в откритата
процедура-
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2. "ПеDуfi ККБ" ЕООД
Учасп{икьт е представиJl попыIнено от )ластника ,!Теrпическо предлоr<ение" Образец N9 15 ,

T.6.I.2, от Указмиrга за участие в настоящаm откр!гга процедФа, Предстазевото технлческо
предложение е излотвено в съответствие с изискванrrята на Докумевтацшm за }частлtе в отцрrrата
процедура-

З. .СтроЕта'rство s строптелпtr мдпrffв"ЕООД
Участникът е лредставил попъ,,1яеItо от участяяка !,Техяическо предtожение" Образец Ns l5 ,

T.6.1.2. оI Указаrията зit участие в настоящата oTкplrтa проце,!ryра, Представеното техническо
предlожеllие е изготвево в съотвgтствие с язискмнията на ДоIýаlеЕгацияm за участие в ожрl{гата
проце.цура.

4. 'павов"ЕооД
УчастнIlхът е представил попы lеяо от участника ,.ТеtяЕческо пред'1ожевие" Образец.N9 15 ,

T,6.1.2, m Указаяията за участие в tlаýтоящfiа открита процедФа, Предстазеuото теIвйческо
пред,!ожение е изrотвено в съответствие с изискваяията на Докуменmцияm за участие в откритата
проце;ryра.

5. Ко$сорцIrум"Иятерм"
Учасfiикьт е представил лопынено от уqаст{им ,,Техническо прер,lоrкенfiе" Образец N9 ] 5 ,

T.6.1.2. от Указанияm за участие в насаояIцата oтKplrтa процедура- Предстаsеното техяическо
предJlожение е изготвеfiо в съответствие с изискванията на Докумеllтацията за участие в открrтата
процедура.

Комисията премина към оцеяка яа ,.Техническото лредJIожение" , Образец N9 15 на
допуснатия участяиц съгласно Методика за комллексна оце|{ка на оферт!fте,

I. ОцеЕка па офеDтп по показател .. сOоl( за пзпьпвеЕхе па доставкп,те /в калепдаDЕп
дпп/" - п2

1., Те х l l о,| l а ut llpo zр ес " О ОД
Участникьт е пред,тожLiл срок за изпълЕевие lя достzвките 70/седемдесет/ калеtцарни дни,
Оцеllкапа на оферпаlпа но уцаспнлlка по показалftе.|l кСрок м 1tз,lълненuе на dосmавкuhе) ,П2

се съdърэtсо в Оцапtlпеаен ltucm М 1 , неразёелtlа часп оп лlаспоru+ш проmохо!,l.
2, .Перуl, I{I{Б"ЕООД

Участникьт е пред,rrожил срок за rfзгьлневие па достztвките ЗO/Тридесет/ кале[царrjи дни.
Оценкапа на оферпаrпа I0 учаспlнuка па покомйеq (Срок за чзпълненuе на Ьоспавкцпел -П2

се съdърэlса в Оцеlппе:lец ,цuспl N9 l , неразdеrt|а часm ой наспояцuя проmоко.l.
3. пСmроuпeлсmво ! сrпроurпелп u rlаlц uнч"ЕООД

Участникьт е прелlожtlл срок за изlтьлнение на доставкит€ 30Лрrrдесет/ каrеrrдарtти дпи.
Оцепкаtпа на оферпапа на учоспlluка по показапе:l 4Срок за uзпыйенае на dосхlавкuпе, -П2

се съdърэtсо в Оценuпеrcн пuсп М L неразёелна часп оm насйоя,цuя пропrоко!|.
1.,,Павов"ВООД

Участпикьт е предложил срок за изпт,JlяеItие tla доста!ките ЗOПрr.цесет/ ка,,rевдарвr дrrи.
Оценкаtпа на оферпапd на уlаспнuка по показаtпел кСрок за чзпъпrcлце ,!а Оосmdвк|aпе, -П2

се сьаърJ]са в Оценumеftн лl.лсп N! 1 . неразdепна часп оm пасmояlцlu! пропоко-7-
5, Копсорццупь,Ицlпер "

Участникьт е пред,rожил срок за изпълнение м достаrвfге 30Лридесет/ ка,rеrrдарЕи дни,
Оценкапlа на оферmоmа на уч{цйнuка по показаmел 4Срок за lзпъiненrе а аосйавкuпlе, -П2

се съdърrса в ()ценumеtен лuсп NЬ l . неразёелна .lаспl оп наспояu|u! пропокол.
II. оцепка шд olbeDтп по rrоказrтё1 ..гаDавцшо!еr cDoK /в м€се!Е/'- пз

I.,, Техпопrаu. проzрес "ООД
Учасffiftкьт е предложил гаранционея срок 24/Двадесет и четири / месеца,
Оtlенкаmа ла оферпалпа ца учслсйнl!ка по показапеj (Срок за 1впъlненuе на dосftавкцпе, -пз

се съdърэлса с Оценu,пепен лuсm М 2 , неразdе!о@ часlп оlп насlпоя,4uя про?поко]l.
2. ,,Перуп ККБ'ЕООД

У,rастяикът е преддожиJr гараяllионен срок 24lДвадесет и четuри / месеца.
оценкаmа на оферй па на уцаспнlлка по показаmеt ксрак за uзпъtнепuе на аосmавкltlпе) -пз

се съОърэ!са в Оценl!Паwн _пuсlп М 2 , неразОелпа ч(rcп оп насл,lояlцuя пропокол-
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3. ,,Сrпроurпе:.сl во ц соlроumелнq ааluпu"ЕООД
Участникьт е предлотиJl гаранrцовен срок 24lДвадесет и чgтири / месеца,
Оцепкапш ва о|лерпаtпа па учаспнuка по l1оказапе!1 kcpoK за uзпъ\нснuе на dосhlавкапе, -П3

се съаьрэlса в Оl|енцпелец :lucm N-o 2 , перазdаlна часп olll наспояlцчя пропокол,
1- ,Палов"ЕООД

Участникьт е предложил гара!щионен срок 24lДвадесст и четири / месеца.
Оценхапа на аферrаапа на ччаспнuка по показаmaп .lcPo{ за чзпълнецuе на Оосповкuйе) -ПЗ

се съёърэса в Оце umеrcн luсй N! 2 , перазdоlна часk\ олп 11аспояцlв п|юпокол.
5- Korlcopцuу,,Инйер,ll "

Участнltкът е пред,,rожил гарatлционея срок 24lДвадесет и четири / lttесеца.
оцепкаtпа на оферпlаmа ца )lчаспнuка по покозалllе! (срок за чзпълценце на dосtпавкumе, -пз

се съdърrЕа в Оценuтпеjtен 11,\cil Np 2 , неразёе.lна часй олп насmояlцuя проmоЁаt.
ш. оцепка ва оф€Dтп по шокя]атеп *clroк за Dеакцtля пDц цовDеда Еа доставепа

стока в гдDаriцrtояЕпя срок /в калевдаDпп дurrJ' _ П4
1.,, Техн ома u. проzрес "ООД

Участникът е прел]rоrкил срок за реакция при повреда на доставена стока s mра}щионния срок
З/Три/ дева-

Оцепкапа на офер аmа hа учасmнlка по показапе! RСроЁ за реакцuя прu повреdа на
docnoaBetta сlпом1 в 2с|ранцllоннl!я сроцr -П1 се съdър)lса в Оl|енllпеqев jlllcй lЗIэ З , неразdе,лпа
часп оп насlпояLцuя пропlокол,

2- ,леруd КкБ"ЕооД
Участникът е предложr{л срок за реакция при повреда на достrrвена стока в lара}flцонвия срок

]/Трн/дена.
Оценкаlfiа а оферmапа на расm uка по показаmе\ кСрок за реакцu' прu повреOа но

lоспавена сйока в aаранцuоннuя срокD -П1 се съОъ?l]са в Оце umепе jluслп N]! 3 , неразdепна
часlп оm насlпояцuя пропокоL

3. ,Сrпрочrrлелспво u сmроаr е:lн! аuluпu"ЕООД
Участнякът е пред,,lожил срок за реа(ция при повреда на достiвена стока в mранциопния срок

з/три/ дена-
Оценкапа на оферпаmа на учасппчка по покdзиmеll <Срок за реакцuя прu повреdа llcl

Оосп@веlа cllloKa в zаранцuопlllut срок, -П4 се съdърrса в Оценumеlrcн лuсtп N9 З , неразdеrна
часп oll1 насйояu|llя проmокол,

1.,,Папов"ЕООД
Участникьт е предло)tФл cpol( за реакц, при ловреда на достtвена стока в гаранциошtия срок

3/Три/ дена_

Оценкаmа на оферmапа на учасlпнuNа по показапеj] kcPo( за реакцая прu повреdо на
lоспавена сlпока в еаранццонllчя срок, -]Т4 се сфърх!са в Оценumелеч лuслп Nэ 3 , неразОzана
часп оm llоспlоrцuя прайокол

5. Kollcop ццу.|l,, И п tпе рм "
участниIФт е пред'IожиJt срок за реакция при повреда ва доставена стока в гарапrмояllйя срок

jДри/дена.
оцеякалпа а оферпlаlпа на учасплluка пa, паказалпLп асрок за реакцu,s прu повреdа на

с)осtпавена сlпока в ?аранцltолulХlЯ СРОК, -П4 се съаъраса в Оценumеаен |uсп N9 з ,\lеразdелна
часп оп насlrlоящuя проmокол,

Във връзка с отваряяе на плик N9 З,, Предлоr{ена цеЕа'' спеД нiшр!вениlс разясквания
комисl{ята взе единодущно следното :

РЕIIIЕниЕ лi! 3

l, на осl.iование чл- 69а . м,3 от ЗОП , Комисияга реши fLпик J{! З ,, 11редложена ценr. на
допуснатите учас,lяи]lи да бъде отворен вл22.\7.2014 година от 14:00 часа в стм N9 206
в сградата яа Обцинска админисц,ация- Върбица.



2. Председателrг tra комисияIа да изпрати уведомrrтелrtи писма до всичкл участrt ци.

Комисията продължи своята рабоm на 22.12.20l4 годяна от 14:00 часа.

lla заседалието на комисията присъствllха представйтели ва участниlд{те. подали оферти за

участие в горепосочената откриm проце,ryра за възлаrаве на обществена поръчка! съгласяо

пр}rложен списък.председатеJIят провери сап,iоJlйчностm и правомощлlята на цредставитеJмте на

участЕицгте.

В съотъетствие с разпоредб!rге на чл.69s. ал.4 от ЗОП Сема Бутрева - Председател на

комисията . съобщи резулпЕтите от оценяваяето Еа офергата по пока:!атели ,ýрок за изпьлшение на

доставкmе"-П2. ..Гараtrцrtовен срок''.ПЗ и ,,Срок за реаюlия при поареда на достitвена стока в
гараяцйон:пUl срок!:-П4, каrго следм:

1.,,Техвомашпрогр€с"ООД
По показsтел ,,Срок за изпълнеяйе ва доставю{те" - II2 - Е,57 т.

По показател ,, Гараяциовен срок''-ПJ- l0 т.
По показател .,Срок за реакция при rlовреда на доставеflа стока в rараЕционеar срок ,,-П4 20 т.

2.,,Перуп ККБ"ЕООД
По показател ,,Срок за изпъJIнение на досmвклfге" - П2 -20 т.
По показател ,, Гара}iционен срок"-Гl3- I0 т,
По показател ..Срок за реакция при повреда t{a достаsена сюка в гараЕционеfl срок,,-П4 20 т,

3..СтрогIелство п cI?osTeJT пB машr!Е'lЕООД
По показател ..Срок за изпълнение на доставките" - П2 -20 т,
По показател ,, Гаранциояен срок"-ПЗ- l0 т.
По показател 'Срок за реакцпя при повреда на доставена стом в гар rционен сFюк ,.-П4 20 т.

4.,,П9Еов"ЕООД
По показате-1 .,Срок за ltзпъJlяение на доставките" - П2 - 20 т,
По показател ,, Гаранционен срок"-ПЗ_ l0 т.
По локазател ,,Срок за реащия при повреда на доставена стока в гаралцйонея срок f-П4 20 т.

5.КоЕсорцЕрl,ДЕтерir"
По показател ,.Срок за изIтыIвение на доставкиге" - П2 - 20 т.
По показател ., Гардtционен срок'l-ПЗ- 10 т,
По показател ,.Срок за реФция при повреда на доставеuа стока в rараяrцонен срок,,-П4 20 т.

Комисиflа прмина кьм отварtяе на ГЬик Л9 З ,,Предлаfана ценi' ва допуснатите учествици.
1.,,ТехпомашпроIрес" ООД
- Предлагана цена без вкп.ДДС 359 бt0 JrB. Лрисm петдесет и девет хиrвди шестстотиtt и десет

2,,Пер}.п ККБ"ЕООД
- Предлагаяа цем без вм.ДДС -З49 495 лв. Дриста четиридесет и девет хиJlяди четиристотин

девgгдесет и пет леваl.
3.,,СIрохrсдство в строЕтелЕп маtпхЕх"ЕООД
- Предлагана цена без вtо-i.ДДС -29Е l70 лв. /Двеста деветдесет и осем хилядя сто и седемдесет

4.,,Папов"ЕООД
- Предлалаяа цева без sкл.ддс 298 92493 лв. /двесm деветдесет t,l осем ххляди деветстотвн

двэдесет й чотири лева и деветдесет и три стоlишс/.
5.КоцсорцпуDt'Ицтерм"
- Предl8rава цена без sкл,ДДС 403 б10,36 лв, Детиристотин и ти хиляди шестстотин и десет

лева и ,Фидесет и шест стопrпки/.

С юва прuкпючл публиriвата част от заседlшието fiа комисията.
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Комисйгга продь-'Dкr,r своп,а рfuга в зatхрIrто зассяа,нrrý . Колвсвгга прмшlа ьм прверка на
вааЕ]пею и редQвността tlil прсдставеfirlте от }пйстника доý,мсЕти в Iьих }Ф з ,,пре,I,,lаfана цеЕа" _

сьгласно !Ф9скааяЁпа на въ,l]lФкffrеi,Iя ,

l. Korrrrcнпra uзвьршв qювсркr за ЕaJlячllето, редовносгтд Е cboтBeтcTвraeтo lla
док5'меЕтraпе , сьлър1lrщrl се з flлraк Jli f, 

"прGдлrгiлi цсrlr' , сьгл!сriо пt&cкElEsgтa Еa
въtлOrопеJrя нr,ТеtЕопalдпргрф"ООЛ

t.l. конgгsтsцнн 'tд нмшчr.€то п DGдовносfтд Ед докчмсЕrraЕ . съдьDгтдlцх се в fLлшк.l\Ё 3
_Поедлlгапl цепr_ . сьглlсво т.6.1.3. от Укlзrлаятд за ччдстпс в васrмrцата пооцедvод.

Учаспнlжъm е преёсtпааLit всu.lчкt чзuскуе$ч ао,'.!:л!енпп . с7-l|асно й-6, l-З, ой Указанчrmа
за у!асйuе в л|atспояцаrмl прrlефF. Вачм преdсtпавена dокулленDru са с фоPvа|па u съdърхаNuе
в cbarltllleпcmBae с л'l!скванчяrml па Зl)П u Доlgrлеr!пй'|чяйр за уаФiпе в оплр паrта процеdуро.

1.2. коfiсrrтшвп зr съотвсrсавп€rо Еa докч Grrтпте . сьльDхaшв се в плЕ( J{! 3
_пDGдлaгдtl' ц€нд_ . с яtriсrG.l|ялтs rar вьзJrох|fтслl /".6.1,3- от Указlýrrгтs зs }.lsстше в
пастоgrдата oTKDгT' пDоцедчоа/

Прейtпавенtttпе оrп !цасrпхuЕa t)окуменrrпl в Пlltк Jф З ,.ПреаIа2апо це о" а,оftвеrпспва а
umскваNхrlплсl на Въмохuйепя | c1'-0acllo ,п-6. l.з, оlп Указrrнurпrа з!) учасlпuе в,!аqпояuлаlпа
опкрuпа прцеФF/.

2. Компспгтr rr!вьршв п!ювЕркr t s!лячllето , ltGловrосттa Е cb{DTBeTcfrEeTo ва
доlvмеtrтrгге , сьльрaащц се в rl,trФ( J\Ё 3 ,Прqдлrfацд цецaП , сьгласraо Езшскаiýвята на
възJrоrоrтеля яr,Перув ККБ-Е(Ю.Щ.

2.1. КопстдтlцtrЕ t! !iмвчвето и оGдовпосгтд вl докyмеЕ:тFте . съльожllцв се в плпк лli 3
_поелJraгаяа цевa_ . сьглsсsо т.6.1.3. от Укa!aхЕrт! ra ччастпG в вaстоlrцrтr пDоцелчЕr.

Учаспrяtкъп е npedclпaBtL,t всччл1! чзlлскуNu фxyMeчlllll , с,ьzlаспо п.6.].З. оп Укопивйа
эа учасm|е в кЕrпояцопо прчеФF. Велчкч преdспmвелч йxylteHrlfu са с afuрюDm х с-ъlъ|rханuе
в сlюlhвеlrrсйвltе с unlcчBaqurrno па ЮП n Долул!еипацлlrtпо зal wасlrпле в оrпкрulrlоrrrа пFll|еФра,

2.2. Копстаtшпl зд ьответствието ца докчмелтште . ьльогдщв се в fЬпк Jft 3
_пDедлaл!пa цеп!_ . с пtЕскваЕпят, пl ВъtJrоirrrе.ля /T.6.13. от УкrзаiЕгта за t tlcrпe в
насгояшrт, откоЕтд lmоцепYоi/

ПРеdСпавеtluпе оlп )Fкrcпruка dокуrлеппtч в Ппuх ]Ф З .Прейаано цено" сФпвеrпсmва на
l|зuсквalнчяrrчl но Възlложlrпфlя,| съ"-хосяо й.61.3. оrп Ухапнаrпа цl )/чtлсDfuе в хоспюяцапа
оlпкрllпо пFlцеlуF .

3. Комнсrrята пзвършя Е!юв€ркs за налячtlgfо , редоввостта в сьотвеtстввaто Еt
докумеrrтЕrе , съдьр*адrя с1 в llлlqa ]& 3 .Преллrгrяr цёrtr' l сьглiсfiо rltпсквltiхятt rr!
възло*rrтмя Br.CTpolfгt.lrclBro Е строsтелвв хашrпя"Е(Ю!.

3.1. Ковсгrтдцяв за пмrrчвето п оедоввосгтl Bl доrmrевтrте . ьлъо*lщв се в fЬпк Лi J
-Ilоед,лrгrвr aear_ . ьглrспо T.6lJ. от Укrзrвялп re r"rrcTrrc в аrsтоqцrтr гооцедчоr.

Учасrпlluкъп е преdсmаал всччкч лlзuсхуrtч йл!хеttltаt , с,ьzласно п-6.1,3- оп Укауlнuяпо
m у!асйuе в наспояlцапо пр)цеёура. Всuчюl преdспавzпх dокумеппlr! са с форллайа u aъdъ!хr(анuе
в сюпвепсrпвче с uзuскaанчrlrпа ва 3()П ч Докумепйоцлlrlм за yocrrfue в опхрl!поtпо п|юцеarу|ю-

3.2. f,опсгlтшвя зд ьотвсrстввето Br докчмеЕ:IЕI€ . сьдъо-rщв сG в fIлвк Jý 3
_пDслллaвr чсЕa_ . с пзriсrсшrrята Еa Въмфтгеrrя /т.6.IJ- от укit Еsqт, ta ччiстпе в
шlсrmщlтд oTKtrKTr пооцедvoJ

ПреOспавепumе ой )|lасlпьuка dокумепttu в Плuк.Уi З ,.Пpeйazatta цена" сьопaЕrпсmва на
псквalнlýlrпо йа Въllожпйе]Iя ' съzltасно п.61,3. оп Указап яDю зсl учаслпuе в наспояп|оtпа

опкрлпо процеФрi.
4. KolrtlФrlтl нзвършIr провер!о за ваJIпчяеIо | Iхловв(хттa rr сьотЕgrсIввето Е!

докуйеrпrте , сълърхrrцц сс в flляк Jt 3 
"ПрGдлrгaяa 

ценa' , ýъглtсЕо IваФсвалв!тi lll
вьмохlтеJrя Еa,Пtiов"Е(Ю.[

4.1. консrатацЕg tа rrлrнчafеm fi DGдовsостта вs докчмеrtтгте . съльоjaiшх сG в плпк JlЁ 3
-пDGлJraгаlr цева_ . сьгласrrо T.6.1.3. от Ук&trfiнятi за ччдст.rе в аастоящsтs пооцедvDа-

Учосlпнuкъп е npelcttutBb\ встчхч лзuскw)ru dоtiулtенпч - сь"аасно п,6-]-З- оп Ухазанчяпа
\cl )лlаспuе в насrпоящаDв прцефр. Ва!чL.ч прdспdвенu йкумеяttlч са с форл@rпа u сфъF)tсанuе
в с7,опrаепспвuе с uзucKBalturllK, на ЗОП u До^?.ценrпацчrпа g уасmuе в опкрuпmrrю ,роцеаура-
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4.2. коЕстатацпЕ ]а сьответствuето tla докумеятrте. сьдьDrкащп се в плвк Jl! 3
..пDедлагапа ц€ltа.. . с шзлскsавrята Еа Вьмоrштеля /т.6.1.з. от УказаЕпята зя ччастхе в
пдстоящата oTKDOTa дDоцедYDа/

преdсmавенumе ой учаспцllка dок|,.vенпu в Плl!к у9 з ,Преапа?аца цена" съопвейсйsа ца
uзuскванl6tlпа на Въз!оlсuпе,м / съzlасно й.6,1-З. оп Ухазан япа за уtаспuе в наспояцапа
оmкрumа процеФrх!/-

5. КоiiвсrяTа взвьрЕrп пlюБерка за паJlвчпето t редовпостта п съответствпето Еа
докумеllтяте , съдьрrкдшя сс в Плак Jф З ,,Пр€длагаЕд цева" r съгласяо вз&скваявятa ва
възло,r(Етеля ва Ковсорцrrум,,Ият€рм'.

5.1. копстатацrп з' валЕчпето s D€доввостта ца докчмевтЕте . съдъD (дшЕ се в плЕк лъ з
..преллагапа цсва,. . съгласпо T.6.1.3. от Указанrвта за ччастrе в яастоялlата пDоцедчDа.

Учас,п,!u,!ъm е преёсп uзuскуе|\lll dоку,\|е rпч , съласно п,6.1.З. оп Укфанuяо|а
за )|часпче в асmояцапа процеdура. Всччкхl преёспавенч dоку.ценп1l са с форJ|lапа u съаъ[IJ!са uе
с съоmвеmсmвче с uзuскваlluяпа ла Зоп 1lдокумеl!пацчrпа за учаспце в опкрuпаmа процеdура.

5.2. коsстатдцsп за сьответсrвrето ra докчмеiтrте . съдьDжаIцп се в плпк лq з
..пDедлагпЕА цеяд.. . с пзвскБаЕr{та ва въз.тожятелr /т.6.1.з. от УказаЕiята за vчастrе в
пастоящата оIкDЕта пtюпелчD'

Преёспавёнlопе оm учасmнuка Dохуманmч в Пзuк ,ф 3 ,, Преdпаzа\а цена" съоlпвеmспва lla
Ilзuсхвалluяпа па Възлоэсurпеля / съzласно m.6-]-З. оm Указанuяlпа за учасlплле в носп|ояцапlа
о |кр mа процеOура/.

Комисията премияа към оцепяване на оферmта ва доrryснатия уltастrtик по показател ., Ценово
пред'Iожение"- m,

l.,,Техдомдшпрогрес" ООД
- Пред"'Iагана цена без вм,ДДС -З59 бl0 лв. Лриста петдесет и девет хиляди шестстотин и десет

ОцелRаmа а оферпаmа па }lчасmнuко по покозаmёl ,, Преd,lа?алlа це а" П] се съdърэlса в
Оце}luJпеrcl лцсй JФ 4 , нерозрuвна часm оm насmоящuя пропокол.

2.,,Перуя ККБ"ЕООД
- Пред,Iагала цена без в!Gl.ДДС -З49 495 лв, /Триста четиридесет и девет хIr-lяди четfiрлстотив

деветдесет и пет левr.
а|еfiкапа на оферйаll1а на )rlacll| llюo по показапеп ,, ПpedlazaHa zteцa" П1 се съdъраса в

Оцечumеrcн fuсп N! .l , неразрuвна часп оm насlпоящая пропокол.
З.оСтроптелство п строптеляш мдшпsл"ЕООД
- Пред,тагана цсна без вхл.ДДС 298 170 лв_ /Двеста девgfдесет и осем хrляди сто и седемдесет

Оценкапfu на оФерпlапй на учасmrtцка па покозапел ,, Преdjло?аllа цена" П1 се съdър)rcа в
Оценuпе,хен |uсm N9 ,t , нерllзрuвпа цасп оп пасmояlцuя пропокол-

4.,,папов"Еоод
- Прелqаftна цена без вм.ДДС -298 924,9З лв. /Десm деветдесет и ocen, хltляди деветстотllн

двадесет и четири лева и деветдесет и ц)и стотинкr.
Оценкаmа на оферmаmа на учаопц ка по покоэапеJl ,, [lpedJlaeaчa цена" Пl се съаьрr,са в

Оценuпеllен .\uспt N! 1 , перазрчвна цасп оlп наспlоялцuя hролпокоjl
5.Консорцlrум.ИЕтерн"
_ Пред,iагана цена без вкл.ДДС -40З б10,]6 лв. ДeшpltcToтrrн п три хl{]lяди шестстотин и десет

лсва и тилесет и шест стотиttкl/.
OtleHKama на оферmаmа на учасп1lluка hо покаэаmе ,, Преdпа?ана цена" Л) се съdърэлса в

Оценumеrcн |uсп N9 1 , llвразрuвна часlп оfп ]псmояцllя пролпоко:l-

след като разгледа документите l съдържащя се в гLпик .}iъ з ,.предlагаttа цена" от офертата на
допJ-снат}rя ччастнхк и подробЕо отрззеtIл в настоящия протокол л приJrоженията кьм него бяха
уставоаеви еледните резултати от оценяване на показател .. Цепово пре&lожение'j,m :

1."Т€хвоirаmцDогрес"ООД
_ Оцеtrка по показател П l - ,Лредлагана цеtlа" _ 41,46 т.
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2."Перуr ККБ"ЕООД
_ Оцеяка по локазател П1 _ ,Лредлагаяа цем" 42,66-r-

3.'Строптелство s сцювто,rвв мдшЕлr'ЕООД
- Оценttа по показател Пl ,.ПредIа.гы{а цена" 50,00 т.

4."Паtrов"ЕООД
- Оценкд по похазател Пl ,,,Пред'rалаяа цена" - 49,87 т.

5.Копсорцпум"Ият€рм"
- Оценка по показател Пl -.Пре&'IаIана цева" 36,98 т.

Комисияй прсмина кьм опр€деJuIне на комIцексната оченка ва офертиге ва доIryснатия
участник . съгласно МЕIодика за оценааJ.lе.

l.,,Теrяомапfiрогрес"ООД
По показател ,.Срок за изгыIяение на доставкrге" - П2 - Е,57 т.
По показател ,, Гарапrцlонен срок"-Пj- l0 т,
По показател ,,Срок за реакчrя при повреда на доставенrr стока в гараriциове! срок,,-[I4 20 т.
По локазател П| -,,Предлагана цева" 41,46T,
КомплексЕа оцевкs - 80,0З т-

2.,,Перуп ККБ"ЕООД
По покаlател ,.Срок за изпълневие Еа достllвккrе" П2 - 20 т.
По показател ,, ГаранщпоЕеlr срок"-ПЗ- 10 т.
По показател ,,Срок за реакция при повреда на достаýеýа стока в гара}flоlопев срок ,,-П4 20 т.
По показФtл П] _,,Предлаmна цена" - 42,66т,
Комшl€кспа оцешка- 92,66 т-

3.,,СтроsтелсIво в строптелва мrшпвх|!ЕООД
Ло показател ,,Срок за изпълнеr{ие на доglавкr,пе" - rI2 -20 r.
По поклзател ,. Гарашдrоlrен сроГ'-ПЗ- l0 т.
Гlо показател 

'Срок за реакция лри повр€да на доставена стока в гаранt{иове,{ сроt ,,-П4 20 т,
По показател Пl _ ..Предлагана цеЕr' _ 50,00 т.
Комплексsа оцеЕка - 100,00 т.

4..Пsвов"ЕООД
По показател ,,Срок за изпыlнедие на достааките" - П? - 20 т.
По показател ,, Гаранц!rонен срок'Ц[З_ I0 т_

По показател ,,Срок за peaкllltJl при повреда ва доставеца стока в гардrционен срок l,-П4 20 т,
По показател П l - .,Предпагаяа цена" - 49,87 т.
КомЕлексва оцеЕка- 99,Е7 т.

5.Ковсорцкум,,Иятерм"
По показател ,,срок за Fзтгьлнеяltе яа доqтаакlrте' - П2 - 20 т.
По показател ,, ГаравциоRен срок"-fв- l0 т-
По показател ,,Срок за реакция при повреда fiд доставева стока в гаращионец срок ,.-П4 20 т.
По показател Пl -'Предвгаяа цеиа" З6,98 т.
Комплсхсда оцепка - Е6,98 т.

Камiлекснапа оценl<а на оферпumе се сьёър)Ёа в ()ценuпеjrcн пuсп М 5 , Hepaq)uglla чаam оm
наспояu41l, проmокол.
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Сlед опрсделrве на компrсксвЕпs оцеФ м офртяrе rra яопусяаяrе уqасщ l коллсr.яга
взе е,,шо4r'шно сJIедrого

рЕшЕниЕ

lЪ осiоЕФrие чл.7! - ал-З ог ЗОП Комясилга предmла следото lсqzвIrpФre tй доIýсЕатпте
!чalсгшш :

l мiсю - .СtрЕrелсгво и сгрогвлви мшIm" Eoof Ко!ffJ@*сФ оцевlо - l00,Ш) т.
2 мясго - -JЬнов'ЪОО,Щ
3 rrясrо - ..Перlп ККГТООf
4 vясю - КоЕсорциl,м-'!lrпер и"
5 мясrо - ..Тсхноvашпргрес'ОО!

комплбксsа оцеtrка - 99,t7 т,
коtш_]еi.сяа оц€rп€ 92,66 т-

Коул,rексна оценм - Е6,9Е т,
комлjIексна оцснка - t0.0з т,

На основаяие ,L1|. 72 , aL 2 сг ЗОП rtirстоящвлт прсюкФr в rц,'Iiftl докi,l\(еЕгдIrия по
првtсa(даяею яа tlасIощsта огкрrlгa процsд_чра да се щýдаtде ва ВъзлохGтвIя lal Езсrаве Bir
РецеЕпе по ч",!.7з . ал.l ог зоП

Компсвлта пргкпочя рФбов в 14: j0 часа,

tlасrощяrт протокол е и]гqвеlr fia 22, l2.20l4 г.

Ъ всрвоФта м юревшожсното коlr!свяпа се пощсй в сютав какпо следв:l:

ЧJЕНоВЕ:

lj

ПРЕДСЕД\ТЕЛ
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