
 

ПРЕПИС 

 

       УТВЪРЖДАВАМ: ........./П/................. 

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 20.12.2019 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 Днес 03.12.2019 г., комисия назначена на основание чл.103  от ЗОП със Заповед № 

370/03.12.2019г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, във 

връзка с  чл.51 от ППЗОП  и  Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в 

СИДП - гр. Шумен, се събра в 14:00 часа на свое първо редовно заседание, за да проведе 

процедура за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка, 

чрез „открита процедура” с обект на поръчката – 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 oт датата на сключване на договора.“ , открита с Решение № 

14/25.10.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен на във 

връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, чл.74 от ЗОП, и обявена с 

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 20191021-02711-0005. 

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 Председател: …чл. 59 от ЗЗЛД…. – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ЦУ на 

СИДП ДП - Шумен; 

 Членове: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

                  2. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

                  3. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – р-л „Счетоводен отдел“ при СИДП ДП – Шумен; 

                  4. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – Системен администратор при СИДП ДП – Шумен. 

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

на Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за 

провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие. 

 Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки, а Обявлението и до Европейски вестник за публикуване. Същите са 

публикувани по надлежния ред в електронния регистър на АОП, а документация и в профила 

на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите 

оферти от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и 

представи на комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-

приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферти за участие, депозирани в 

определения срок, са постъпили от следните кандидати: 

1. Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, като офертата е 

подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 5551/02.12.2019 година, в 

11:50 часа, депозирана лично; 
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2. Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София, като 

офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 

5557/02.12.2019 година, в 13:55 часа, депозирана чрез куриерска служба. 

И двамата кандидати са вписани в Регистър за получени оферти,  като са записани 

всички данни, съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, че всеки един от кандидатите е представил своята оферта в 

запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно 

чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички 

данни, съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената 

дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и Заповед 

№ 370/02.12.2019 г. на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 14:00 часа на 

03.12.2019 г., комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за 

подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор  

комисията ще извърши преглед и оценка на техническите предложения на кандидатите  и ще 

определи  дата и час за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на допуснатите от 

тях.; 

При откриване на процедурата се установи, че в залата присъстват представител на: 

Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София – …чл. 59 от ЗЗЛД…. – 

регионален мениджър ЗОП. Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние 

по партидата на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията  относно представителна власт и проверка на 

съответствието с декларираните обстоятелства по офертата. 

За Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София, се 

установи, че при откриване на процедурата в залата не присъства негов представител. 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на Кандидат 

№ 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията относно представителна власт и проверка на съответствието с 

декларираните обстоятелства по офертата. 

Обстоятелството относно присъствието на представител на Кандидат № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София беше отразено в присъствен лист по образец, 

подписан от членовете на комисията и представителя на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“, гр. София. Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият 

лист е неразделна част от процедурното досие. 

Разпечатките към 03.12.2019г. от извършената от страна на комисията служебна 

проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията, са приложи към документацията  

 

По реда на депозиране на офертите, комисията пристъпи към отваряне на опаковката 

с офертата на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София и оповестяване на 

приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията установи 

наличието в опаковката на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София на: 

1. Документи за подбор и Техническо предложение за изпълнение на поръчката,   

и  
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2. Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри“, който с оглед 

разпоредбите на чл. 54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП, беше подписан от членовете на комисията  

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта на кандидата - 

надлежно попълнен и подписан; 

1.2. Заявление за участие в процедурата - по Образец №1 към документацията – 

надлежно попълнено и подписано; 

1.3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС - по образец №5 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.4. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари  - по образец №6 

към документацията – надлежно попълнена и подписана;  

1.5. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - по 

образец №2 към документацията – попълнено и подписано, с приложени към него: 

- оторизационни писма от производители на предложената техника – 5 бр., заверени 

копия; 

- официални технически характеристики от производителя на предложената техника 

за всяка една от позициите по спецификацията на Възложителя; 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП,  всяка една страница от 

Техническото предложение,  беше подписана на гърба, без да се показва информацията 

съдържаща се в нея, от членовете на комисията 

1.6. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията установи, 

че носителят съдържа надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от управителя на 

кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки“  

(ЕЕДОП) удостоверяващ изпълнение на критериите за подбор относно икономическото и 

финансовото състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно 

изискванията на документацията). 

1.7. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

1.8. Пълномощно на присъстващия представител на Кандидат № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София – Вероника Валентинова Георгиева  

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП членовете на комисията 

подписаха техническото предложение на участник №1.  

Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и 

приложени към документацията на процедурата. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на Кандидат № 2: – 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София и оповестяване на приложените 

документи. 

В изпълнение на изискванията на чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията установи 

наличието в опаковката на Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, 

гр. София на: 1. Документи за подбор  и 2. Един запечатан плик „Предлагани ценови 

параметри“, който с оглед разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, беше подписан от трима 

от членове на комисията и от представителя на Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ 

„ПАНДА“, гр. София – …чл. 59 от ЗЗЛД….. 

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1.1. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта на кандидата -– 

надлежно попълнен и подписан; 

1.2. Заявление за участие в процедурата - по Образец №1 към документацията – 

надлежно попълнено и подписано; 

1.3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС - по Образец №5 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.4. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - по Образец №4 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана; 
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1.5. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари  - по образец №6 

към документацията – надлежно попълнена и подписана; 

1.6. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - по 

образец №2 към документацията – попълнено и подписано, с приложени към него: 

- оторизационни писма от производители на предложената техника – 5 бр., заверени 

копия; 

- официални технически характеристики от производителя на предложената техника 

за всяка една от позициите по спецификацията на Възложителя; 

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП,  всяка една страница от 

Техническото предложение,  с оглед заявено от Кандидат №2  в представената 

декларация за конфиденциалност, беше подписана на гърба, без да се показва 

информацията съдържаща се в нея,  от членовете на комисията и от представителя на 

Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София – …чл. 59 от ЗЗЛД….  

1.7. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията установи, 

че носителят съдържа надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от управителя на 

кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени поръчки“  

(ЕЕДОП) удостоверяващ изпълнение на критериите за подбор относно икономическото и 

финансовото състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно 

изискванията на документацията). 

1.8. Документ на упълномощаване – нотариално заверен; 

1.9. Доказателства за изпълнени поръчки през последните три години; 

1.10. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ 

Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и 

приложени към документацията на процедурата. 

Всички документи са представени по образците, одобрени от Възложителя и 

приложени към документацията на процедурата. 

С това приключи откритата част на заседанието и комисия обяви че съгласно 

предварителния график за работа, в закрито заседание, което започва в 16:00 часа на 

03.12.2019г., същата премина към обстоен преглед на приложените документи за 

допустимост на двамата кандидати. 

В 16:00 часа на 03.12.2019г., комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София документи и  

ЕЕДОП (на електронен носител), установяващи изпълнението на поставените от 

възложителя критерии за подбор отнасящи се до техническите и професионални 

способности. 

 

Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София документи установяващи изпълнението на 

поставените от възложителя критерии за подбор отнасящи се до техническите и 

професионални способности. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта; 2. Заявление за 

участие в процедурата; 3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;                     

4. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари; 5.  Пълномощно на 

присъстващия представител; 6. Електронен носител (компакт диск), съдържащ надлежно 

попълнен и подписан с електронен подпис от управителя на кандидата „Стандартен образец 

за Единния европейски документ за обществени поръчки“  (ЕЕДОП), комисията не 

констатира несъответствия и непълноти относно тяхната форма като образец утвърден от 

възложителя и заявените със съдържането им факти и обстоятелства, съгласно утвърдените 

условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 
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ІІ. По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и ЗОП, комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Технически и професионални възможности на кандидата, обявени от възложителя 

(Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. от Обявлението за откриване на процедурата 

–публикувано в АОП и Европейски вестник и документацията на процедурата): 

ІІ.1.2. Относно поставеното минимално изискване да имат опит в изпълнението на 

доставки, идентични с предмета на обществената поръчка - участникът следва да е изпълнил 

дейности, с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката за последните три години, 

считано от датата за подаване на офертата. 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП изпълнението на  дейности, с 

предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката за последните три години, считано от 

датата за подаване на офертата. 

ІV. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО  

ДОПУСТИМОСТТА  ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТ № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, 

ГР. СОФИЯ: 

С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, комисията  прие за установено:  

ІV.1. Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София е представил 

документи и изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по 

критериите за подбор свързани с технически и професионални възможности на 

кандидата и липсата на основания за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП, 

както и такива по чл.55 от ЗОП обявени от възложителя. 

ІV.2. Комисията не установява липси и несъответствия в така представените 

документи от кандидата по допускането му до участие в следващият етап на 

процедурата - Преглед на техническото предложение с оглед съответствие му на 

техническите  параметри (включително и физическите такива) на  предлаганите марки 

и модели артикули  . 

 

Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 2: – 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София документи установяващи 

изпълнението на поставените от възложителя критерии за подбор отнасящи се до 

техническите и професионални способности. 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Опис на документите, съдържащи се в представената оферта; 2. Заявление за 

участие в процедурата; 3. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС;                     

4. Декларация по Закона за мерките срещу изпиране на пари; 5.  Пълномощно на 

присъстващия представител; 6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП; 7. 

Доказателства за изпълнени поръчки през последните три години; 8. Електронен носител 

(компакт диск), съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронен подпис от 

управителя на кандидата „Стандартен образец за Единния европейски документ за 

обществени поръчки“  (ЕЕДОП), комисията не констатира несъответствия и непълноти 

относно тяхната форма като образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането 

им факти и обстоятелства, съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

ІІ. По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и ЗОП, комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Технически и професионални възможности на кандидата, обявени от възложителя 
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(Изисквания на възложителя посочени в ІІІ.1.3. от Обявлението за откриване на процедурата 

–публикувано в АОП и Европейски вестник и документацията на процедурата): 

ІІ.1.2. За поставеното минимално изискване да имат опит в изпълнението на 

доставки, идентични с предмета на обществената поръчка - участникът следва да е изпълнил 

дейности, с предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката за последните три години, 

считано от датата за подаване на офертата. 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП изпълнението на  дейности, с 

предмет и обем, идентичен с предмета на поръчката за последните три години, считано от 

датата за подаване на офертата и е приложил доказателства за това към офертата си. 

ІІІ. По изисквания относно техническото предложение участниците изчерпателно да 

посочат конкретните предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификация, Срок за изпълнение на обществената поръчка и наличието на 

оторизационно писмо, издадено от производителя на предложената техника (или негов 

официален представител за Р. България) доказващо правото за извършване на доставка и 

монтаж:  

ІV. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО  

ДОПУСТИМОСТТА  ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТ № 2: – „ПАРАФЛОУ 

КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, ГР. СОФИЯ: 

С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 2: – 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София, комисията  прие за установено:  

ІV.1.Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София е 

представил документи и изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по 

критериите за подбор свързани с технически и професионални възможности на кандидата и 

липсата на основания за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП, както и такива по чл.55 

от ЗОП обявени от възложителя. 

ІV.2.Комисията не установява липси и несъответствия в така представените 

документи от кандидата по допускането му до участие в следващият етап на процедурата - 

Преглед на техническото предложение с оглед съответствие му на техническите  

параметри (включително и физическите такива) на  предлаганите марки и модели 

артикули. 

С оглед установеното обстоятелството че за двамата кандидати не е на лице хипотеза 

на чл.54, ал.8 от ППЗОП и не се налага прилагане на  разпоредбите на чл.54, ал.9-12 от 

ППЗОП, комисията взе единодушно следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска до участие в следващия етап на процедурата - Преглед на техническото 

предложение с оглед съответствие му на техническите  параметри (включително и 

физическите такива) на  предлаганите марки и модели артикули, както и актуалността 

на представените оторизационни писма. След оповестяване на протоколното решение,  

председателя на комисията обяви за приключило заседанието на 03.12.2019г и обяви че 

на 05.12.2019г от 10,00 часа процедурата ще продължи с провеждането на закрито 

заседание на комисията, на което ще се извърши на актуалността на представените 

оторизационни писма (доколкото същите се явяват елемент от техническото 

предложение),  преглед на техническите характеристики на предлаганите марки и 

модели артикули поотделно за двамата участници  и проверка за съответствие им с 

техническите параметри заявени от Възложителя,  

 

 На 05.12.2019г, комисия назначена със Заповед № 370/03.12.2019г. на Директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, се събра в 10:00 часа и продължи 

своето закрито заседание по  обявената процедура  с обект на поръчката – 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 oт датата на сключване на договора.“.“ , 
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открита с Решение № 14/25.10.2019 г. на Директора на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП - Шумен на във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, чл. 73, ал.1, 

чл.74 от ЗОП, и обявена с Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 20191021-02711-

0005. 

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 Председател: …чл. 59 от ЗЗЛД…. – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ЦУ на 

СИДП ДП - Шумен; 

 Членове: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

                  2. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

                  3. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – р-л „Счетоводен отдел“ при СИДП ДП – Шумен; 

      4. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – Системен администратор при СИДП ДП – Шумен 

С оглед  поставеното в  утвърдените от възложителя условия,  в подточка 2.5 на т.2 – 

„Техническо предложение“ от раздел V „Съдържане на опаковката за участие в процедурата“ 

- задължително изискване на наличие на оторизационни писма от съответния производител 

на предлаганата техника(или негов официален представител за Р. България)  , на основание 

чл.54, ал.13 от ППЗОП, комисията взе единодушно решение да бъде извършена проверка на 

актуалността  и авторството на информацията по представените от двамата участници 

оторизационни писма. В изпълнение на това решение, към съответните издатели на 

приложените оторизационни писма, на обявените от тях електрони адреси бяха изпратени  

идентични  писма с молба за потвърждаване актуалността и авторството на всяко едно от 

оторизационно писмо представено от кандидатите и индивидуализирано със съответен 

изходящ номер и дата. След изпращане на писмата по ел. поща и получаване на  съобщения 

за тяхното получаване, председателят на комисията обяви за приключило  заседанието на 

05.12.2019г , като уточни че следващото закрито заседание ще се поведе в първия работен 

ден след деня на получаване на последния отговор  от съответния адресат до който е 

изпратено запитването.  

 

На 19.12.2019г от 10,00 часа, след като беше установено че до  17,30 часа на 

06.12.2019г всички адресати са потвърдили актуалността  и авторството на информацията по 

представените от двамата участници оторизационни писма комисията в състав: 

 Председател: …чл. 59 от ЗЗЛД…. – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при ЦУ на 

СИДП ДП - Шумен; 

 Членове: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

                  2…чл. 59 от ЗЗЛД…. – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

                  3. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – р-л „Счетоводен отдел“ при СИДП ДП – Шумен; 

      4. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – Системен администратор при СИДП ДП – Шумен,  

продължи  своето закрито заседание на комисията, на което извърши преглед на 

техническите предложения на предлаганите марки и модели артикули поотделно за 

двамата участници  и проверка за съответствие им с техническите  параметри 

(включително и физическите такива) заявени от Възложителя.  

 

ІІІ. По поставените задължителни изисквания на възложителя относно 

обстоятелството, че  техническите параметри на представените от участниците марки и 

модели артикули  и техника  следва да съответстват  на минималните технически параметри  

обявени от възложителя комисията установи следното:  

ІІІ.1. Констатации по представеното техническо предложение от Участник № 1: – 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София  

Същият  е предоставил техническо предложение, което съдържа подробни технически 

характеристики за веки един артикул на предлаганата от него техника по марка и модел. 

След обстоен преглед на заявените технически характеристики и физически параметри 

на предлаганите артикули по марки и модели , комисията констатира, че Участник № 1: 

– КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София предлага артикули с характеристики идентични 

и покриващи минималните задължителни  характеристиките обявени от  Възложителя, за 
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всяка една от позициите по техническата спецификация и е определил коректно срока за 

изпълнение на поръчката, съобразен с минималното изискване на Възложителя. 

 

ІІІ.2. Констатации по представеното техническо предложение от Участник № 2: 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София. 

Същият е представил техническо предложение, което съдържа подробни технически 

характеристики на предлаганите от него артикули, като комисията констатира, че в частта за 

артикулите по т. 10, т. 11. т. 12, т. 13, т.14 и т.15 предлаганите от участника  артикули по 

физически характеристики, не отговарят на изискванията за физическите характеристики за 

съответния артикул съгласно утвърдената от възложителя техническата спецификация към 

процедурата. Така констатираните несъответствия на параметрите на предлаганите артикули 

по  т. 10, т. 11. т. 12 т. 13, т.14 и т.15  са съществени и определя обстоятелството, че 

предложеното от Участник № 2: „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София 

техническо предложение не отговаря и не покрива техническите изискванията на 

възложителя определени от него в утвърдената с документацията техническа спецификация.  

Доколкото в т.3, изречение второ на раздел ІV “Изисквания към офертите и 

необходими документи“ от утвърдените условия за провеждане на процедурата, 

Възложителят изрично е посочил, че не се допуска предлагане на алтернативни решения 

(повече от един вариант), а ал.10 на чл.54, от ППЗОП не допуска промяна на този етап на 

вече подадено техническо предложение, така констатираните несъответствия на параметрите 

на предлаганите артикули по т. 10, т. 11. т. 12, т. 13, т.14 и т.15, не могат да бъдат санирани 

предвид факта, че с това безспорно  води до промяна на вече подаденото и прието  

техническо предложение.  

С оглед така установените комисията  взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

 

2.1. Допуска   Кандидат № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, до участие в 

следващите етапи на процедурата  - отваряне на ценовите оферти, оповестяване на 

предложените от съответния кандидат цени, преглед на ценовите оферти за съответствие с 

изискванията на които следва отговарят по форма и финансов  ресурс  обявени от 

възложителя и класация на същите. 

 2.2. На основание чл.57, ал.1 от ПЗОП, във връзка с констатираните несъответствия 

на техническото предложение на Кандидат № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ 

ООД, гр. София, относно физическите характеристики (дименсии) на предлаганите 

артикули по т. 10, т. 11. т. 12, т. 13, т. 14 и т. 15 от същото,  НЕ ДОПУСКА офертата на 

същия до участие в следващите етапи на процедурата -  отваряне на ценовите оферти, 

оповестяване на предложените от съответния кандидат цени, преглед на ценовите оферти за 

съответствие с изискванията на които следва отговарят по форма и финансов  ресурс  

обявени от възложителя и класация на същите. 

2.3. На основание  чл.57, ал.3 от ППЗОП , определя следната дата на провеждана на 

етапа на открито заседание за отваряне на допуснатите до участие ценови оферти и 

оповестяване на предложените от съответния кандидат в тях цени, а именно:  

- 30.12. 2019г. от 14:00 часа в заседателната зала на СИДП ДП – гр. Шумен, ул. Петра 

№ 1, ет. 4 

Взетите от комисията протоколни  решения отразени в настоящия протокол да се 

сведат до знанието на участниците в процедурата, като  протоколът се изпрати на същите на 

посочените от тях електрони адрес и се публикува в профила на купувача към досието на 

настоящата процедура.  

Съобщението за датата и часът на отваряне на допуснатите до участие ценови оферти 

да се публикува в профила на купувача към досието на настоящата процедура 
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С това комисията обяви за приключило заседанието на 19.12.2019 г. 

Протоколът изготви се подписа от всички членове на комисията и се предаде за 

утвърждаване на възложителя на 19.12.2019г в 10:00часа. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………… 

                                     …чл. 59 от ЗЗЛД….  

ЧЛЕНОВЕ: 1………………/П/…………. 

                                 …чл. 59 от ЗЗЛД…. 

                   

                      2. ……………/П/……………… 

                               …чл. 59 от ЗЗЛД…. 

                 

                      3. ……………/П/……………… 

                              …чл. 59 от ЗЗЛД…. 

                

                      4. …………/П/………………… 

                             …чл. 59 от ЗЗЛД…. 

 

 

 


