
 

 

Р Е Ш Е Н И Е (препис) 
№ 3 

гр.Шумен, 01.02.2016 г. 

В настоящото Решение-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. 

На основание чл. 38, т. 1 от ЗОП, в изпълнение разпоредбите на чл. 73, ал. 1 от ЗОП, и 

след като се запознах с процедурните действия и установените факти и обстоятелства от 

комисията и направените от същата предложения към Възложителя, обективирани в 

Протокол № 1 от 19.11.2015 г., Протокол № 2 от 11.01.2016 г. и Протокол № 3 от 20.01.2016 

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

издадена на основание чл. 68, ал. 1 от ЗОП, относно провеждане на процедура за определяне 

на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 64 и сл. от ЗОП – открита процедура, с 

обект – доставка, и 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., както и цялата документация събрана в хода на проведената процедура 

УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1. В срока определен за получаване на оферти за участие в процедурата, редовно са 

подадени 2 (две) оферти. 

2. Комисията не е установила липса на документи и/или несъответствия с изискванията за 

подбор посочени от възложителя, в офертите на кандидатите, поради което Комисията е 

допуснала кандидатите до участие. 

3. В хода на разглеждане на техническите предложения на допуснатите участници, 

Комисията е установила порок в предложението само на единия от участниците – участник 

№ 1 – „Специализирани бизнес системи” АД, поради което същият е отстранен от участие в 

следващите етапи на процедурата. 

Предвид горепосочените обстоятелства и предложения на комисията към възложителя, 

взех следните решения: 

I. ОБЯВЯВАМ: 

Класиране на участниците в процедурата, предложено от комисията, както следва: 

На първа място класирам: 

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: 

II. За изпълнител на обществената поръчка по смисъла на ЗОП, с обект – 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.” 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

1. 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 
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качеството ѝ на председател и член на Управителния съвет на кооперацията, при следните 

параметри на офертата: 

1.1. 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; 

1.2. 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; 

1.3. 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; 

1.4. 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); 

При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, 

Възложителят включва в договорните клаузи всички предложения, условия и 

параметри на поръчката, които са посочени от участника в неговата оферта и въз 

основа на които е класиран на първо място и е определен за изпълнител. 

III. От процедурата е отстранен един участник – Участник № 1 – 

„Специализирани бизнес системи” АД. Участникът е отстранен на етап разглеждане и 

оценка на техническото предложение, съответно разглеждане на ценово предложение и 

участие в крайното класиране, със следните мотиви: 

„Специализирани бизнес системи” АД е представил Техническо предложение, което 

не отговаря на: 

- задължителното изискване на възложителя, обявено в т. 1.13.2 от условията за 

провеждане на процедурата и в раздел III от Приложение № 2 от документацията от 

процедурата, и т. 5.1. от Приложение № 12 от документацията от процедурата, а 

именно – към техническото предложение не е приложено оторизиращо писмо или 

еквивалентен документ, издаден от официален представител или партньор на 

производителя на техниката на територията на Република България за предлагания 

продукт „Клавиатура безжична – Slim Star 8000”, и  

- изискванията на закона – 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 – участникът не е представил изискуем документ към 

техническата оферта. На основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП, комисията не е отворила плик 

№ 3 на участник № 1 – „Специализирани бизнес системи” АД, като същият се 

приобщава към документацията по процедурата и остава за съхранение. 

IV. С оглед на обстоятелствата, а именно: избраният критерии за оценка – 

икономически най-ниска цена, който е посочен в обявлението за откриване на 

процедурата, както и в условията за провеждане на същата; оценките на техническите 

предложения на допуснатите участници и мотивираното отстраняване на един от 

участниците; оценката на ценовото предложение на допуснатия участник; 

удостоверените законосъобразни процедурни действия на комисията – при спазване 

принципите за публичност и прозрачност, равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация, съгласно чл. 2 от ЗОП, дават основания да считам, че всички мотиви и 

решения на комисията, относно предложеното класиране, са обективно обосновани, 

логични, непротиворечиви и осигуряват обективни и устойчиви мотиви за да определя: 

- Кооперация „ПАНДА” за изпълнител на обществената поръчка; 

Определеният за изпълнител участник следва да сключи договор за изпълнение в 

сроковете и при условията на ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на определените за 

изпълнители участници за сведение и изпълнение. 
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Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на всички 

заинтересувани лица за сведение, както и до съответните длъжностни лица от СИДП 

ДП – гр.Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. (заличено) – 

зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен и (заличено) – ръководител „Финансов отдел” 

и гл. счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. (заличено и подписано) 

Зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

съгласно Заповед за заместване № 11/21.01.2016 г. 

на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен 
 

 

 

 

Изготвил: 
(заличено) 

Гл.юрисконсулт в СИДП ДП – Шумен 


