
 

Съобщение за профила на купувача 

На основание разпоредбата на чл.69а, ал.3, и ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3  по протокола, 

воден на 22.01.2016г е определена следната дата за отваряне на ценовата оферта на:  Кандидат 

№1. ЕООД “Венци-Шумен” гр.Шумен, а именно: - 01.02.2016 г. от 11.00 часа (първи февруари две 

хиляди и шестнадесета година от единадесет часа местно време); 

При следните получени резултати от оценките на техническите предложения: 

За позиция №1- Доставка на (Един брой) неупотребяван автомобил, с технически 

параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя по приложена техническа 

характеристика, с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” и открито 

товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит,  

Показател Х - параметри на техническа спецификация на предлагания автомобил 

спрямо параметрите обявени от възложителя   

58 съвпадащи параметри на участника / 58 съвпадащи параметри на възложителя       х 

20 = 20 точки. 

Показател N – доказан брой сервизи на територията на Р. България за 

предлаганата марка 

- Броят сервизи на кандидата, находящи се на територията на Р. България е  3 броя от 

които два собствени и един нает. Оценката на Кандидат №1. ЕООД “Венци-Шумен” 

гр.Шумен по този показател  е: 

3бр/3бр  х 15 = 15 точки. + 1точка за всеки собствен сервиз = 16точки 

Показател D-срок на доставка 

- срокът предложен от кандидат е - 5(пет) дни от датата на сключване на договора (в 

рамките на срока за доставка обявен от Възложителя). Оценката на Кандидат №1. ЕООД 

“Венци-Шумен” гр.Шумен по този показател  е:  

5дни/ 5дни  х 5 = 5 точки. 

Общата оценка на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“  за Позиция 

№1 на Кандидат №1. ЕООД “Венци-Велико Търново” гр.Велико Търново е: 20 + 16  + 5  = 

41точки 
2. За Позиция № 2 – Доставка на 1 (един брой) неупотребяван автомобил, с технически 

параметри – съгласно техническите изисквания на възложителя, по приложена техническа 

характеристика, с висока проходимост, 4-врати, 5места, задвижване тип „4х4” 

Показател Х - параметри на техническа спецификация на предлагания автомобил 

спрямо параметрите обявени от възложителя   

50 съвпадащи параметри на участника  / 50 съвпадащи параметри на възложителя       х 

20 = 20 точки. 

Показател N – доказан брой сервизи на територията на Р. България за 

предлаганата марка 

- Броят сервизи на кандидата находящи се на територията на Р. България е  3 броя от 

които два собствени и един нает. Оценката на Кандидат №1. ЕООД “Венци-Шумен” 

гр.Шумен по този показател  е: 

3бр/3бр  х 15 = 15 точки. + 1точка за всеки собствен сервиз = 16точки 

Показател D-срок на доставка 

- срокът предложен от кандидат е – 14 (четиринадесет) дни от датата на сключване на 

договора (в рамките на срока за доставка обявен от Възложителя). Оценката на Кандидат №1. 

ЕООД “Венци-Шумен” гр.Шумен по този показател  е:  

14дни/ 14дни  х 5 = 5 точки. 

Общата оценка на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“  за Позиция 

№2 на Кандидат №1. ЕООД “Венци-Велико Търново” гр.Велико Търново е: 20 + 16  + 5  = 

41точки 
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