
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: (подписано) 

        инж. ….(заличено) 

        Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

        дата: 01.10.2015 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2  (препис)  
В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата 

за възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от 

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

 

Днес 01.10.2015 г., в 14:00 часа, комисия назначена със Заповед № 378/11.09.2015г. на 

директора на СИДП ДП – гр.Шумен, издадена на основание чл.34, ал.1 от ЗОП в състав: 

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

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

ЧЛЕНОВЕ: 1. …… (заличено) – р-л на счетоводен отдел при ЦУ на СИДП ДП-

Шумен; 

                       2. ….. (заличено) – финансов контрольор при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

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

квотата на РЕЗЕРВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ,  

в изпълнение на горепосочената заповед и Решение № 3 от Протокол № 1/11.09.2015 

г. на същата комисия, се събра на второ редовно заседание в заседателната зала на 

административната сграда на ЦУ на СИДП ДП-Шумен, за да проведе процедура по реда на 

Закона за обществените поръчки за определяне на изпълнител на следната обществена 

поръчка: „Доставка на канцеларски материали, консумативи и рекламни материали за 

нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен и неговите териториални поделения ДЛС/ДГС, за 

срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на договор за изпълнение, по две 

обособени позиции”, а именно – ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

КАНДИДАТИТЕ. 

Присъстваха всички членове на комисията. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите 

на Закона за обществените поръчки и условията съгласно документацията. Комисията 

установи, че са спазени изискванията на чл.69а, ал.3 от ЗОП и всички кандидати са надлежно 

уведомени за датата и часа на отваряне на ценовите предложения. 

При откриване на етапа на отваряне на ценовите предложения се установи, че в залата 

не присъстват представители на двамата участници в процедурата. Разпоредбите на 

чл.69а, ал.3 от ЗОП определят като възможност, а не като задължително условие 

представител на кандидата да присъства при отваряне на ценовите предложения, по тази 

причина, комисията пристъпи към отваряне на плик №3 на двамата допуснати участника 

по реда на тяхното подаване и обявяване на предложната крайна обща цена от всеки 

един участник и предложен процент отстъпка за артикули, непосочени в техническата 

спецификация. Оценката на ценовото предложение се извършва съгласно одобрената 

методика - по точкова система съгласно формулата: 

ФО = ФО 1 + ФО 2 

ФО 1 – предложена от участника обща цена в Ценовата оферта /общата цена 

представлява сбора от единичните цени на артикулите в техническата спецификация/, без 

включен ДДС. 

ФО 1 = (Цmin / Цi) х 100, където: 
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Цmin е най-ниската предложена обща цена без включен ДДС; 

Цi е ценовото предложение на съответния участник без включен ДДС; 

ФО 2 – предложен процент отстъпка  за артикули, непосочени в техническата 

спецификация. 

ФО 2 = (Цi / Цmax) х 100, където: 

Цmax е най-високият предложен процент отстъпка за артикули, непосочени в 

техническата спецификация; 

Цi е предложеният процент отстъпка от участника за артикули, непосочени в 

техническата спецификация. 

I. За ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр.Шумен: 

Участник № 2 - Кооперация „ПАНДА” гр.София – единствен допуснат участник: 

Предложената обща цена разпределена по видове артикули по Приложение № 12 е 

2 133,84 лв. (две хиляди сто тридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки), за което 

съгласно обявената методика за оценка на критерия ФО1 получава: 2 133,84/2 133,84 = 

1x100= 100 точки. 

Предложеният процент отстъпка за артикули, непосочени в техническата 

спецификация e 10% (десет процента), за което съгласно обявената методика за оценка на 

критерия ФО2 получава: 10/10=1x100=100 точки. 

Крайната оценка на ценовото предложение, изчислена по формулата 

ФО=ФО1+ФО2 е 200 точки. 

II. За ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 

от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен”: 

Участник № 1 - ЕТ „СТИЛ – Мариана Маринова” – гр.Шумен – единствен 

участник: 

Предложената обща цена разпределена по видове артикули по Приложение № 12A е 

25,33 лв. (двадесет и пет лева и тридесет и три стотинки), за което съгласно обявената 

методика за оценка на критерия ФО1 получава: 225,33/25,33 = 1x100= 100 точки. 

Предложеният процент отстъпка за артикули, непосочени в техническата 

спецификация e 40% (четиридесет процента), за което съгласно обявената методика за 

оценка на критерия ФО2 получава: 40/40=1x100=100 точки. 

Крайната оценка на ценовото предложение, изчислена по формулата 

ФО=ФО1+ФО2 е 200 точки. 

И двете ценови оферти са по образеца на ценовата оферта на Възложителя, не 

надвишават предварително обявения максимален финансов ресурс, поради което при 

съобразяване с разпоредбата на чл.71, ал.1 от ЗОП, Комисията пристъпи към определяне 

на комплексната оценка на всяка една от офертите по предварително обявената методика, 

съгласно следната формула:  

КО =  ФО х 6,0 + ТО х 4,0, където: 

КО – комплексна оценка  

ФО – финансова оценка   

ТО – техническа оценка   

6,0 и 4,0 – коефициенти за тежест. 

I. За ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр.Шумен: 

Участник № 2 - Кооперация „ПАНДА” гр.София получава: 

КО = ФО х 6,0 + ТО х 4,0 = 200 х 6,0 + 200 х 4,0  = 1 200 + 800 = 2 000 точки. 

II. За ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 

от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен”: 

Участник № 1 - ЕТ „СТИЛ – Мариана Маринова” – гр.Шумен получава: 

КО = ФО х 6,0 + ТО х 4,0 = 200 х 6,0 + 200 х 4,0  = 1 200 + 800 = 2 000 точки. 
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Предвид така представените технически и ценови предложения, комисията обявява 

следната класация за определяне на изпълнител на обществена поръчка: „Доставка на 

канцеларски материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП 

– гр.Шумен и неговите териториални поделения ДЛС/ДГС, за срок от 36 месеца, считано от 

датата на сключване на договор за изпълнение, по две обособени позиции”, както следва: 

I. За ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр.Шумен: 

На първо и единствено място с получени 2 000 точки класира единствения 

участник № 2 - Кооперация „ПАНДА” гр.София. 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение № 12 - 

2 133,84 лв. (две хиляди сто тридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки); 

2. Предлагана търговска отстъпка за артикули извън списъка по Приложение № 12 

– 10 % (десет процента); 

3. Срок на доставка – 120 (сто и двадесет) часа от подаване на заявката; 

4. Срок за отложено плащане – 15 (петнадесет) дни от датата на депозиране на 

данъчна фактура от Изпълнителя. 

II. За ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 

от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен”: 

На първо и единствено място с получени 2 000 точки класира единствения 

участник № 1 - ЕТ „СТИЛ – Мариана Маринова” – гр.Шумен. 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение № 12А - 

25,33 лв. (двадесет и пет лева и тридесет и три стотинки); 

2. Предлагана търговска отстъпка за артикули извън списъка по Приложение №12А 

– 40% (четиридесет процента); 

3. Срок на доставка – 3 (три) часа от подаване на заявката; 

4. Срок за отложено плащане – 180 (сто и осемдесет) дни от датата на депозиране на 

данъчна фактура от Изпълнителя. 

В този етап от работата на комисията няма отстранени от участие оферти. 

Комисията предлага на Директора на „СИДП” ДП – гр.Шумен, да сключи 

договор за изпълнение за следната обществена поръчка: „Доставка на канцеларски 

материали, консумативи и рекламни материали за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр.Шумен 

и неговите териториални поделения ДЛС/ДГС, за срок от 36 месеца, считано от датата на 

сключване на договор за изпълнение, по две обособени позиции”, както следва: 

I. За ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от 

Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр.Шумен” с: 

Кооперация „ПАНДА” гр.София, при следните параметри на предложените от 

същата техническа и ценова оферти: 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение № 12 - 

2 133,84 лв. (две хиляди сто тридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки); 

2. Предлагана търговска отстъпка за артикули извън списъка по Приложение № 12 

– 10 % (десет процента); 

3. Срок на доставка – 120 (сто и двадесет) часа от подаване на заявката; 

4. Срок за отложено плащане – 15 (петнадесет) дни от датата на депозиране на 

данъчна фактура от Изпълнителя, 

и  

II. За ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на канцеларски материали включени в списъка по чл. 30 

от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на СИДП ДП – гр. Шумен” с: 

ЕТ „СТИЛ – Мариана Маринова” – гр.Шумен, при следните параметри на 

предложените от същия техническа и ценова оферти: 

1. Предложена обща цена разпределена по видове артикули по Приложение № 12А - 

25,33 лв. (двадесет и пет лева и тридесет и три стотинки); 
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2. Предлагана търговска отстъпка за артикули извън списъка по Приложение №12А 

– 40% (четиридесет процента); 

3. Срок на доставка – 3 (три) часа от подаване на заявката; 

4. Срок за отложено плащане – 180 (сто и осемдесет) дни от датата на депозиране на 

данъчна фактура от Изпълнителя. 

Комисията обяви процедурата за приключила. 

Настоящият протокол от 4 (четири) страници, ведно с документацията по преписката 

се представи на директора на „СИДП” ДП– гр.Шумен на 01.10.2015г. в 15:30 часа. 

 

 

Комисия: 1. …. (подписано) 

       инж. …(заличено) 

 

   2. …… (подписано) 

      ……. (заличено) 

 

   3. ….. (подписано) 

      ……. (заличено) 

 

   4. ……. (подписано) 

       …… (заличено) 

 

   5. …… (подписано) 

      инж. ……. (заличено) 

 


