
 
 

УТВЪРДИЛ: …………/п/………………                                                 Вх. № 3451 

инж. ПЕТЪР ГАНЕВ                                                                            01.08.2019г 

ЗАМ. ДИРЕКТОР НА СИДП ДП – Шумен 
съгл. Заповед № РД63-6/10.07.2019г. на Министъра на МЗХГ и  

Заповед за оправомощаване № 246/19.07.2019г. на Директора на СИДП ДП – гр. Шумен 

дата: 01.08.2019г. 

 
Д О К Л А Д  

по чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП за резултатите от действията по чл.21, ал.2 от ЗОП 

 

На основание чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), СИДП ДП – гр. Шумен проведе пазарни консултации относно подготовка за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на офис – мебели по каталог, 

включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП 

ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване на договора”. 

В съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, Възложителят 

публикува покана до всички заинтересовани лица, с цел получаване на индикативни 

предложения и определяне прогнозната стойност на обществената поръчка след провеждане 

на пазарни консултации. 

Поканата е с Изх.№ 3010/10.07.2019 г., като в определения срок от 7 календарни дни 

(до 17.07.2019 г. вкл.) в деловодството на СИДП ДП – гр. Шумен са регистрирани индикативни 

предложения, както следва: 

1. Оферта с вх. № 3103/16.07.2019 г. от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099; 

2. Оферта с вх. № 3135/17.07.2019 г. от „МАКС ОФИС“ ЕООД, ЕИК 204715961. 

Индикативните предложенията са постъпили в срок и съдържанието им съответства на 

поставените изисквания. 

Участникът КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ е представил Оферта по Приложение №2, 

съдържаща индикативни ценови предложения без включен ДДС, с включени всички разходи 

по изпълнение на доставката и монтажа на всички артикули предмет на предстоящата 

поръчката.  

Участникът „МАКС ОФИС“ ЕООД е представил Оферта по Приложение №2, 

съдържаща индикативни ценови предложения без включен ДДС, с включени всички разходи 

по изпълнение на доставката и монтажа на всички артикули предмет на предстоящата 

поръчката. 

В резултат на проведените пазарни консултации се установиха следните ценови 

параметри: 

Предмет на предстоящата 

поръчка 

Предлагана обща цена в лева 

за цялото прогнозно 

количество артикули, без 

включен ДДС от  

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“ 

Предлагана обща цена в лева 

за цялото прогнозно 

количество артикули, без 

включен ДДС от „МАКС 

ОФИС“ ЕООД 

“Доставка и монтаж на 

офис – мебели по каталог, 

включително изработка по 

индивидуален проект, за нуждите 

на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП 

ДП – гр. Шумен за 36 месеца, 

считано от датата на подписване 

на договора” 

 

248 255,03 лева 256 786,20 лева 



 
 

След разглеждането и проверката на представените индикативни предложения 

(оферти) за определяне на прогнозна стойност на предстоящата за възлагане доставка: 

“Доставка и монтаж на офис – мебели по каталог, включително изработка по индивидуален 

проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано 

от датата на подписване на договора”, да се заложи получената стойност от проведените 

пазарни консултации, която е в размер на приблизително средноаритметична стойност 

от сбора на двете постъпили предложения, а именно  250 000 лв., като се добави 20% от 

така определената стойност, а именно 50 000 лв. като опция за доставка на допълнителни 

количества артикули по каталог или за изработка по индивидуален проект. 

Прогнозната стойност на предстоящата поръчка с обект – доставка и предмет на 

изпълнение: “Доставка и монтаж на офис – мебели по каталог, включително изработка по 

индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП (ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 

месеца, считано от датата на подписване на договора” е в размер на 300 000,00 лв. (триста 

хиляди лева) без ДДС. 

Получените в резултат на настоящите пазарни консултации цени, съответстват на 

размера на одобрените разходи за тази доставка, по писмо от СИДП ДП – гр. Шумен с вх. рег. 

№ 70-1559/18.03.2019г. по описа на МЗХГ. 

Неразделна част от този доклад е поканата и приложенията към нея, офертите на 

участниците и приложенията към тях в проведените пазарни консултации. 

На основание разпоредбата на чл. 98, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, настоящият доклад е 

неразделна част от досието на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на офис – 

мебели по каталог, включително изработка по индивидуален проект, за нуждите на ЦУ и ТП 

(ДЛС/ДГС) на СИДП ДП – гр. Шумен за 36 месеца, считано от датата на подписване на 

договора”. 
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