
 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ: (подписано) 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. (заличено) 

дата: 27.01.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 (препис) 
В настоящия Протокол-препис са заличени личните данни, съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, 

във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

Днес 20.01.2016 г. в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, в 14,00 

часа, комисията назначена със Заповед № 432/19.11.2015 г. на директора на СИДП ДП – гр. 

Шумен, издадена на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, се събра на свое трето редовно заседание, 

в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. (заличено) – н-к отдел при ЦУ на СИДП ДП-Шумен 

СЕКРЕТАР: (заличено) – финансов контрольор при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. (заличено) – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

2. (заличено) – ръководител на счетоводен отдел“ при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

3. инж. (заличено) – експерт при ЦУ на СИДП ДП-Шумен. 

Поради отсъствие на редовния член Валентина Добрева на нейно място редовно встъпва 

резервният член (заличено) – специалист (строителен техник) при ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен – за секретар на комисията, който попълни декларация по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 

Комисията е в променен състав, като в изпълнение на горепосочената заповед и решенията 

обективирани в протоколно решение № 3 от Протокол № 2 от 11.01.2016 г. на същата комисия, 

последната провежда пореден етап от процедурата за определяне на изпълнител и възлагане 

изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 64 и сл. от ЗОП, чрез „открита 

процедура” с обект на поръчката – доставка, и с предмет на изпълнение: „Доставка, чрез 

закупуване на компютри, периферна техника и мобилни апарати, с осигурено гаранционно 

обслужване, за нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр.Шумен и неговите 

териториални поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на 

договора.”, открита с Решение № 25 от 08.10.2015г. на директора на СИДП ДП – гр.Шумен и 

Обявление с изх.№ 5640/08.10.2015г. 

Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на 

кандидатите по търговска регистрация или техни упълномощени представители, както и 

представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. Настоящият етап от 

процедурата се провежда на основание чл. 69а от ЗОП – отваряне на ценовите предложения на 

участниците, приложени в плик № 3 на офертите им. Няма промяна на датата, часа и мястото за 

провеждане на настоящото заседание. Установи се, че единственият допуснат кандидат до 

последния етап на процедурата е уведомен по надлежен ред, а именно Кооперация „Панда“, 

както и отстраненият кандидат „Специализирани бизнес системи“ АД, които обстоятелства се 

удостоверяват с уведомителни писма с придружени обратни разписки. 

На публичното заседание не присъства допуснатият кандидат, негов представител 

или други заинтересувани лица, което обстоятелство се удостовери с подписите на трима от 

комисията на присъствения лист, който се приобщава към документацията на процедурното 

досие. 

Председателят обяви, че са валидни разпоредбите на ЗОП. 

Предвид критерия за оценка – най-ниска цена, председателят на комисията запозна 

останалите членове за резултатите от първите два етапа на процедурата удостоверени в 

протокол № 2 от 11.01.2016 г., а именно: 
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1. Разглеждани са и са оценявани офертите на двамата кандидата – подали оферти за 

участие, както следва: Кооперация „Панда“ – гр. София, както и отстраненият кандидат 

„Специализирани бизнес системи“ АД – гр. София; 

2. Комисията е оценила офертите и на двамата участника по всички показатели, различни 

от цената, съгласно изискванията на чл. 69а, ал . 2, т. 3 от ЗОП; 

3. Комисията е отстранила от последващо участие – разглеждане на ценово предложение 

от плик № 3, участник № 1 „Специализирани бизнес системи“ АД – гр. София, на основание 

чл.69, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и Решение 

№ 2 на комисията от протокол № 2/11.01.2016 г., относно с непредставянето от участника на 

изискуем документ към техническата му оферта. 

4. С оглед на обстоятелствата по предходната т. 3, комисията няма да отваря ценовото 

предложение на отстранения участник „Специализирани бизнес системи“ АД – гр. София, 

приложено в плик № 3 от офертата му. 

Комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 на единствения допуснат участник до този 

етап от процедурата, а именно: Кооперация „Панда“. 

Кооперация „Панда е приложила в плик № 3, следните документи: 

- Ценово предложение попълнено съгласно образеца от документацията; състои се от 10 

(десет) страници; подписно е от представителя на участника и трима от комисията 

приподписаха ценовото предложение на всяка страница; 

- актуален каталог на предлаганите артикули извън спецификацията, под наименование 

„Фирмен каталог № 26“, в изпълнение на предварителните обявени и одобрени изисквания на 

възложителя, съгласно Раздел III, т. 1.14 от Условията за провеждане на процедурата и т. 2.1 от 

образеца на Ценовото предложение. 

Участникът предлага търговска отстъпка от 5% на всички продукти извън списъка 

посочени в ценовото предложение, респективно в Техническата спецификация за целия срок на 

договора за изпълнение, а именно: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на 

сключването му. 

Предвид критерия за оценка – най-ниска цена, и изискванията на възложителя за 

представяне от участниците в ценовото им предложение на единични цени за всеки продукт 

посочен в Техническата спецификация и обща сума за същите, като аритметичен сбор, за 

нуждите само за процеса по класиране на участниците, Кооперация „Панда“ предлага обща 

цена за изпълнение на поръчката за продуктите посочени в Техническата спецификация от 

13 984,84 лева (тринадесет хиляди, деветстотин осемдесет и четири лева, осемдесет и 

четири стотинки), без включен ДДС. 
С обявяването на цените на участниците публичната част от работата на комисията 

приключи. 

Комисията пристъпи към работа в закрито заседание. С оглед на посочените обстоятелства, 

комисията единодушно взе, следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. Ценовото предложение на участника е попълнено, съгласно изискванията на възложителя. 

2. Изпълнено е условието на възложителя, участникът да посочи единична цена за всеки 

един от продуктите по колона № 6 от образеца на ценовото предложение и посочена обща сума 

за същите цени, като аритметичен сбор, с оглед целта за класиране на участниците, във връзка с 

критерия за оценка, а именно: най-ниска цена. 

3. Участникът е изпълнил точно и в пълнота всички изисквания на възложителя и комисията 

може да премине към последния етап от процедурата, независимо, че към настоящия етап от 

процедурата е останал само един участник. 
Комисия: 

1. инж. (заличено и подписано):     4. (заличено и подписано): 

 

2. (заличено и подписано): 

 

3. (заличено и подписано):     5. инж. (заличено и подписано): 

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, комисията единодушно 

постигна, следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 
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1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, 

следното окончателно класиране на участниците: 

На първа място: 

Участник № 1: Кооперация „Панда“ – гр. София, с предлагана обща крайна цена за 

изпълнение на обществената поръчка от 13 983,84 лева (тринадесет хиляди, деветстотин 

осемдесет и три лева, осемдесет и четири стотинки), без включен ДДС, с предложена 

търговска отстъпка за продукти извън списъка на ценовата оферта (респективно 

Техническата спецификация) от 5 %. 

Няма класиран участник на второ място: 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да обяви със свое решение 

осъщественото класиране от комисията, което е удостоверено в т. 1 от това протоколно 

решение № 2 от настоящия протокол. 

3. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да определи за изпълнител на 

обществената поръчка с обект – доставка, и с предмет: „Доставка, чрез закупуване на 

компютри, периферна техника и мобилни апарати, с осигурено гаранционно обслужване, за 

нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр.Шумен и неговите териториални 

поделения „ДЛС/ДГС”, за срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на договора.”, 

класираният на първо място участник, а именно: 

Кооперация „Панда“ – регистрирано в ТР към АВ-гр. София, с ЕИК: 000885099, със 

седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София – 1784, 

район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 139, представлявано от (заличено), в качеството ѝ 

на председател и член на Управителния съвет на кооперацията, при следните параметри: 

3.1. Предложена обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка от 13 983,84 

лева (тринадесет хиляди, деветстотин осемдесет и три лева, осемдесет и четири стотинки), 

без включен ДДС; 

3.2. Предлагана търговска отстъпка за продукти извън списъка на ценовата оферта 

(респективно Техническата спецификация) от 5 % по предложен фирмен каталог № 26 на 

изпълнителя за целия срок на договора за изпълнение, а именно: 36 (тридесет и шест) месеца, 

считано от датата на сключването му; 

3.3. Срок на доставка за всяка самостоятелна заявка – 10 (десет) работни дни, 

включително, считано от датата на постъпване на заявката от възложителя (заявителя). 

Доставката се извършва със собствен транспорт на изпълнителя, до съответната 

административна сграда на ЦУ/ДЛС и ДГС, съгласно техническата спецификация; 

3.4. Срок за отстраняване на неизправности (замяна) при възникнал проблем с дефектен 

продукт – 14 (четиринадесет) календарни дни, включително, считано от датата на уведомяване 

от страна на възложителя (заявителя); 

4. Комисията уведомява възложителя, че решението му по т. 3 от това протоколно решение, 

следва да се издаде в срок до 5 работни дни от утвърждаването на настоящия протокол, 

съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП. 
Комисия: 

1. инж. (заличено и подписано):     4. (заличено и подписано): 

 

2. (заличено и подписано): 

 

3. (заличено и подписано):     5. инж. (заличено и подписано): 

Работата на Комисията приключи в 15,00 часа на 20.01.2016 г. 

Настоящият протокол се състави в един (1) екземпляр, в изпълнение на правното 

предписание на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, състои се от 3 (три) страници и се подписа от членовете на 

комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, и неразделна част от 

процедурното досие. Протоколът се представя на възложителя и подлежи на приемане 

(утвърждаване) от същия. 

Комисия: 

1. инж. (заличено и подписано):     4. (заличено и подписано): 

 

2. (заличено и подписано): 

3. (заличено и подписано):     5. инж. (заличено и подписано) 


