
 

/препис/ 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1 

гр. Шумен,06.01.2020 г. 

На основание чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП и отразени 

резултати в доклад № 1/02.01.2020г. на назначената със заповед № 370/03.12.2020г. на             

инж. Веселин Нинов – директор на СИДП ДП – Шумен и съгласно Заповед № 434/30.12.2019г. 

на инж. Петър Ганев – зам. директор на СИДП ДП – Шумен, оправомощен със Заповед № 

427/18.12.2019г., комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за 

участие в открита процедура по чл. 74 от ЗОП за възлагане на обществена 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 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: 02711-2019-0157. 

Р Е Ш И Х: 

1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/02.01.2020 г. 

и приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения 

критерий за възлагане в документацията за участие в процедурата – „най-ниска цена“, както 

следва: 

1.1. На първо място: Участник № 1: – КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, с ЕИК 

000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, общ. Столична, обл. София, р-

н Младост, ул. „Цариградско шосе“ № 139, представлявано от Елка Николова Каменова - 

Цанкова, в качеството си на председател на кооперацията. 

1.2. На второ място – няма класиран участник, поради липса на допуснати други 

участници в процедурата. 

2. На основание чл.107 т.1 и 2 б. “а” ЗОП, отстранявам от участие в процедурата 

офертата на Участник № 2: – „ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД, гр. София, с 

ЕИК 831913775, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, общ. Столична, обл. 

София, р-н Студентски, бул. „Никола Габровски“ № 79, представлявано от управителя Николай 

Недялков Аврамов, при следните мотиви: 

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, във връзка с констатираните несъответствия на 

техническото предложение на Участник № 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. 

Съгласно 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.  
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Налице е несъответствие на техническата оферта на Участник № 2: – 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД с обявените от Възложителя минимални 

задължителни изисквания към предлаганата техника, на основание обявените от 

Възложителя условия за участие в обществената поръчка, офертата на Участник № 2: – 

„ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС“ ООД се отстранява от участие в процедурата. 

3. На основание чл. 109 ЗОП, определям участникът, класиран на първо място - 

КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София, с ЕИК 000885099, за изпълнител 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 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: 02711-2019-0157, при следните основни 

параметри на окончателната оферта: 

- Предлаганата обща крайна цена за доставка на компютри, периферна техника и 

мобилни апарати, с осигурено гаранционно обслужване, без включен ДДС е 299 312,99 лв. 

(двеста деветдесет и девет хиляди триста и дванадесет лева и деветдесет и девет стотинки), 

разпределена по единични цени, подробно посочени за всеки един артикул от ценовата оферта 

на Участник № 1 КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София; 

- Със заявени задължителни минимални изисквания на технически параметри на които 

следва да отговарят компютри, периферна техника и мобилни апарати – съгласно 

посоченото в техническото предложение  на КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА“, гр. София (образец 

№ 2); 

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за 

изпълнител участник. 

4. Решението да се публикува при спазване на разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП в 

профила на купувача; 

5. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 

6. Договорът, във връзка с чл. 183 от ЗОП, да се сключи с определения за изпълнител 

участник при условията и изискванията на чл. 112, ал.6 от ЗОП, след представяне на 

документите по чл. 58 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на съответните 

длъжностни лица от СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. Петър Ганев – 

зам.-директор на СИДП ДП – гр. Шумен и Янко Янков – ръководител на „Финансов отдел” и 

главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …/п/ чл. 59 от ЗЗЛД… 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН МАРИНОВ НИНОВ 

ДИРЕКТОР НА СИДП ДП - ШУМЕН 

 

 

 


