ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПОПОВО
7800 Попово • бул. България 97
Тел. 0608 43 564 • Моб. 0878 675 803

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР – Владимир Иванов
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
Дата: 24.06.2020 г.

ПРОТОКОЛ
по чл. 192, ал. 4 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане
на ЗОП
от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените
оферти свързани с Обява № ОП-1/09.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от
Закона за обществените поръчки за представяне на оферта за
възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от
Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Изработка,
доставка и монтаж на експозиционни мебели, витрини, конструкции,
осветителни тела и експонати за 3 зали в Общински музей Попово“.

I. Резултати от работата на комисията
Днес, 23.06.2020 г. в 10:00 часа се събра назначената със Заповед
№ 21/ 23.06.2020 г. на Директора на Общински музей гр. Попово
комисия за разглеждане и оценка на получените оферти по Обява №
ОП-1/09.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки
за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за
обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Изработка, доставка и монтаж
на експозиционни мебели, витрини, конструкции, осветителни тела и
експонати за 3 зали в Общински музей Попово“, и за която има
публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки с ID
№9099339.
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Комисията заседава в състав:
Председател: Василена Василева – главен счетоводител в
Общински музей гр. Попово;
и членове: 1. д-р Невена Неделчева – главен уредник в отдел „Нова
и най-нова история“ в Общински музей гр. Попово;
2.Деница Панайотова – музеен педагог в Общински
музей гр. Попово.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП,
Председателят на комисията получи получените оферти от
представител на Деловодството на Общински музей гр. Попово, за
което се подписа протокол. Съгласно този протокол, в установения
краен срок за получаване на офертите: 22.06.2020 г., 17:00 часа са
получени следните оферти:

Плик с
оферта
№
1.

Име на участника,
подал оферта
„Проплан мебел“
ООД

Регистрационен № на офертата,
получена в Деловодството на
Общински музей гр. Попово,
включително дата и час на
получаване на офертата
Вх.№068/18.06.2020 г., 11:00 ч.

След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на
Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.
Датата и мястото, определени за публично отваряне на офертите, е
23.06.2020 г., 10:00 часа в административната сграда на Общински
музей – Попово, гр. Попово, бул. България № 97. В указания ден и
час на отваряне на офертите не присъстваха представители на фирмата
участник и медии.
Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до
крайния срок за получаване на офертите и отговарят на изискванията на
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Възложителя, а именно: „Проплан мебел“ ООД .
Комисията отвори офертата и обяви ценовото предложение на
участника по Образец (№5). Предложената от участника обща ценова
оферта за изпълнение предмета на поръчката е 38 335 лева (тридесет и
осем хиляди и триста тридесет и пет лева) без включено ДДС.
С отварянето на офертата и обявяването на ценовото предложение
в 10:10 приключи публичната част от работата на комисията.
II. Комисията продължи своята работа при закрити врати с
разглеждане на офертите на участниците.
Комисията подробно се запозна с представената от участника
оферта. Комисията констатира, че участникът е представил всички
изискуеми документи и офертата му отговаря на изискванията и
условията обявени от възложителя. Участникът е предложил в своето
ценово и техническо предложение срок на валидност на офертата – 45
(четиридесет и пет) календарни дни.
С оглед констатираното комисията, счита че участникът отговаря
на критериите за подбор, като неговата оферта е по-ниска от
прогнозните стойности, определени от Възложителя. Комисията не
установи наличието на числови или аритметични грешки в Ценовото
предложение на участника. Комисията реши, че допуска този участник
до оценяване на офертата по одобрената методика за оценка.

III. Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите
оферти по утвърдената методика за оценка.
Извърши се следното оценяване на офертата на „Проплан мебел“
ООД:
Съобразно утвърдената методика за оценка на офертите,
комисията получи следните оценки по отделните показатели за
отделните обособени позиции, както следва:
1.Оценка по Показател 1: Срок за изпълнение на доставката (С).
Комисията взе предвид предложения от участника срок на изпълнение
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на доставката и съобрази начина на определяне на Показател 1: Срок за
изпълнение на доставката (С), указан от Възложителя в документацията
за настоящата обществена поръчка: Раздел VII, т. I.2. Определяне на
оценките по всеки показател.
С=(С мин/С уч.) x 100 = (45/45) x 100 = 100 точки.
2. Оценка по Показател 2: Обща цена на офертата (Ц). Комисията
взе предвид предложената от участника ценова оферта за изпълнение
на доставката и съобрази начина на определяне на Показател 2: Обща
цена на офертата (Ц), указан от Възложителя в документацията за
настоящата обществена поръчка: Раздел VII, т. I.2. Определяне на
оценките по всеки показател.
Ц=(Ц мин/Ц уч.) x 100 = (38 335/38 335) x 100 = 100 точки.
3. Оценка по Показател 3: Качество на използваните материали
(КМ). Комисията разгледа предложените от участника в Техническото
предложение (Образец №4) материали, които ще бъдат вложени при
изпълнение на поръчката и ги съобрази с изискванията от Техническия
проект на Възложителя. Комисията единодушно Реши: присъжда на
участника „Проплан мебел“ ООД 90 точки по Показател 3: Качество
на използваните материали (КМ).
Комплексната оценка (КО) се образува като сума от точките по
трите показатели, умножени по съответната относителна тежест. КО е с
максимален брой точки и се изчислява по следната формула:
КО = (С x 0,1) + (Ц х 0,6) + (КА х 0,3) = 10 + 60 + 27 = 97 точки
На първо място се класира офертата с най-висока стойност на
комплексната оценка (КО).
IV. След извършване на описаните по-горе действия, предвид
извършеното оценяване и на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП
Комисията пристъпи към класиране на допуснатите участници по
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от
Възложителя условия, при което Реши:
Класира на първо място участника „Проплан мебел” ООД, получил
комплексна оценка в размер на 97 (деветдесет и седем) точки.
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V. С оглед извършеното класиране Комисията предлага на
Възложителя да сключи договор за изпълнение на Обществена поръчка
с предмет: „Изработка, доставка и монтаж на експозиционни мебели,
витрини, конструкции, осветителни тела и експонати за 3 зали в
Общински музей Попово“, с класирания на първо място участник
„Проплан мебел” ООД.
VI. С това комисията приключи работата си на 23.06.2020 г.
Гореописаните действия бяха извършени в присъствието на всички
членове от комисията, при стриктно спазване на разпоредбите в ЗОП и
ППЗОП.
Настоящият протокол се приключи на 23.06.2020 г. на основание
чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП в Един основен екземпляр,
подписан от членовете на Комисията. Протоколът ще бъде представен
на Възложителя за утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП.
Протоколът е предаден на Възложителя на 24.06.2020 г.

Председател:
Василена Василева – главен счетоводител в
Общински музей гр. Попово
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
Членове: 1.
д-р Невена Неделчева – главен уредник в отдел „Нова и
най-нова история“
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
2.
Деница Панайотова – музеен педагог
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/

