
 
 

 

УТВЪРДИЛ: ………/П/………………… 

инж. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

ДИРЕКТОР НА СИДП ДП – Шумен 

дата: 05.09.2019г. 

вх. № 4182/05.09.2019г. 

 

 

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, 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.“. 

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.№ 3616/08.08.2019 г., като в определения срок от 7 календарни дни 

(до 16.08.2019 г. вкл.) в деловодството на СИДП ДП – гр. Шумен са регистрирани индикативни 

предложения: 

1. Оферта с вх. № 3800/16.08.2019 г. от КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, ЕИК 000885099. 

Индикативното предложение е постъпило в срок и съдържанието му съответства на 

поставените изисквания; 

2. Оферта с вх. № 3812/16.08.2019 г. от „МАКС ОФИС“ ЕООД, ЕИК 204715961. 

Индикативното предложение е постъпило в срок и съдържанието му 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: 

 



 

След разглеждането и проверката на представените индикативни предложения 

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

„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.“, 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 300 000 лв. 

Прогнозната стойност на предстоящата поръчка 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.“ 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”. 

 

 
АА/НБ 

 

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, 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.“ 

 

317 330 лева 

 

 

 

 

 

 

294 960 лева 


