
 

     /ПРЕПИС/ 

УТВЪРЖДАВАМ: ……/П/ чл. 59 от ЗЗЛД …… 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

инж. Веселин Нинов 

директор на СИДП ДП – Шумен 

дата: 13.03.2020 г. 

 

Д О К Л А Д 

№ 1/06.03.2020 г. 

 

съставен на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП, от 

дейността на комисията, назначена със Заповед № 96/31.01.2020г. на зам.-директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, оправомощен със Заповед № 

66/24.01.2020г., и съгласно Заповед № 135/ 05.03.2020г. на директора на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – Шумен за подмяна на член на комисията, 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: “Проектиране, 

доставка и монтаж на мебели, включващ изработка по каталог и 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“, открита с Решение № 22/31.12.2019 г. на 

зам.-директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, съгл. Заповед № 

427/18.12.2019г., 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: 02711-2019-0165. 

 

На 31.01.2020 г., комисия назначена на основание чл.103 от ЗОП със Заповед № 

96/31.01.2020г. на зам.-директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, 

съгл. Заповед № 66/24.01.2020г., във връзка с чл.51 от ППЗОП и Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки в СИДП - гр. Шумен, се събра в 10:00 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: “Проектиране, доставка и монтаж на мебели, включващ 

изработка по каталог и 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“, 

открита с Решение № 22/31.12.2019 г. на зам.-директора на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – Шумен, съгл. Заповед № 427/18.12.2019г., 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: 02711-2019-0165. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

***заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД*** 

 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. 
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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: – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево, като 

офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 546/29.01.2020 

година, в 11:30 часа, депозирана чрез куриерска служба; 

2. Кандидат № 2: – „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив, като офертата е подадена и 

вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 580/30.01.2020 година, в 10:00 часа, 

депозирана чрез куриерска служба; 

3. Кандидат № 3: – „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София, като офертата е подадена и 

вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 592/30.01.2020 година, в 11:30 часа, 

депозирана чрез куриерска служба; 

И тримата 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 № 

96/31.01.2020 г. на зам. директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 

31.01.2020 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 предложения на допуснатите от 

тях. 

При откриване на процедурата се установи, че в залата не присъстват представители на 

кандидатите. Обстоятелството относно не присъствието на представители на кандидатите, 

беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от членовете на комисията. 

Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист е неразделна част от 

процедурното досие. 

Разпечатките към 31.01.2020г. 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: – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево и 

оповестяване на приложените документи. 

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

в опаковката на Кандидат № 1: -„КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево: 

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

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. Заявление за участие в процедурата - Приложение №1 към документацията – надлежно 

попълнено и подписано; 

1.2. Декларация – Приложение № 3, относно съдържанието на оптичния носител – ЕЕДОП – 1бр.; 

1.3. ЕЕДОП – на електронен носител (диск) – Приложение № 2; 
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1.4. Документ за упълномощаване – заверено копие; 

1.5. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4; 

1.6. Приложение към техническото предложение – Приложение № 4.1; 

1.7. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 5; 

1.8. Сертификати – 3бр. – заверени копия; 

1.9. Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП – Приложение № 7. 

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

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: – „ВТ-

ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив и оповестяване на приложените документи. 

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

в опаковката на Кандидат № 2: – „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив: 

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

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

разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, беше подписан от членове на комисията. 

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1.1. Заявление за участие в процедурата - Приложение №1 към документацията – надлежно 

попълнено и подписано; 

1.2. Декларация – Приложение № 3, относно съдържанието на оптичния носител – ЕЕДОП – 1бр.; 

1.3. ЕЕДОП на кандидата и подизпълнителя– на електронен носител – 2 бр. (флашка и диск) – 

Приложение № 2; 

1.4. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4; 

1.5. Приложение към техническото предложение – Приложение № 4.1; 

1.6. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 5; 

1.7. Референции – 4бр. – заверени копия; 

1.8. Сертификати – 2бр. – заверени копия; 

1.9. 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. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на Кандидат № 3: – 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, 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 № 3: – „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София: 

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

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

разпоредбите на чл. 54, ал.4 от ППЗОП, беше подписан от членове на комисията. 

Комисията обяви наличието на следните документи за подбор: 

1.1. Заявление за участие в процедурата - Приложение №1 към документацията – надлежно 

попълнено и подписано; 

1.2. Декларация – Приложение № 3, относно съдържанието на оптичния носител – ЕЕДОП – 1бр.; 

1.3. Декларация по чл. 65, ал. 3 от ЗОП – оригинал; 

1.4. ЕЕДОП на кандидата – на електронен носител – 1 бр. (диск) – Приложение № 2; 

1.5. Предложение за изпълнение на поръчката – Приложение № 4; 

1.6. Приложение към техническото предложение – Приложение № 4.1; 

1.7. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 5; 

1.8. Линеен график за изпълнение на поръчката – оригинал; 

1.9. Приложение към линейния график – оригинал; 
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1.10. Изображения на предлаганите артикули 

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

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 11:00 часа на 

03.02.2020г., същата премина към обстоен преглед на приложените документи за допустимост 

на двамата кандидати. 

В 11:00 часа на 03.02.2020г., комисията пристъпи към преглед и проверка на 

представените от Кандидат № 1: – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево 

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: – 

„КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево документи установяващи 

изискванията за лично състояние и 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. Заявление за участие в процедурата; 2. Декларация – Приложение № 3; 3. ЕЕДОП – на 

електронен носител (диск); 4. Документ за упълномощаване; 5. Сертификати; 6. Декларация за 

конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП, комисията не констатира пропуски и непълноти. 

            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 

Икономическото и финансово състояние 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.1.1.Относно поставеното минимално изискване за последните три приключили 

финансови години, участника да е реализирал общ оборот от дейността си, не по – малко от два 

пъти прогнозната стойност на поръчката: 

- Констатации - Кандидатът е обявил в ЕЕДОП за последните три приключили финансови 

години, реализирал общ оборот от дейността си по – голям от два пъти прогнозната стойност 

на поръчката; 

ІІ.1.2.Относно поставеното минимално изискване за последните три приключили финансови 

години, участника да е реализирал оборот от дейности идентични или сходни с предмета на 

поръчката, не по – малко от един път прогнозната стойност на поръчката: 

- Констатации - Кандидатът е обявил в ЕЕДОП за последните три приключили финансови 

години, реализирал оборот от дейности идентични или сходни с предмета на поръчката, по – 

голям от един път прогнозната стойност на поръчката; 

ІІ.2. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Техническите 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.2.1. Относно поставеното минимално изискване да прилага система за качество по 

стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП с обхват, 

идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка - участникът следва да прилага 

система за качество по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 

от ЗОП с обхват, идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка  

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че прилага система за качество по 

стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП с обхват, 

идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка. 

II.2.2. Относно поставеното минимално изискване да разполага с поне едно лице – 
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ръководител на екип, което да изготвя индивидуалните проекти, предмет на обществената 

поръчка, с висше техническо образование степен „магистър“, с минимален стаж по 

специалността и с участие като ръководител в изпълнение на поне една поръчка идентична или 

сходна с предмета на настоящата поръчка- участникът следва да разполага с поне едно лице – 

ръководител на екип  

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с поне едно лице – 

ръководител на екип, което да изготвя индивидуалните проекти, предмет на обществената 

поръчка, с висше техническо образование степен „магистър“, с минимален стаж по 

специалността и с участие като ръководител в изпълнение на поне една поръчка идентична или 

сходна с предмета на настоящата поръчка. 

II.2.3. Относно поставеното минимално изискване да разполага с поне едно лице, 

отговорно за приемане на проектите на поръчките и процеса на непосредственото им 

изготвяне, със средни-специално техническо образование, с минимален стаж по специалността 

- 2 години, с участие в изпълнението на поне една поръчка идентична или сходна с предмета на 

настоящата поръчка - участникът следва да разполага с поне едно лице  отговорно за 

приемане на проектите; 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с поне едно лице 

отговорно за приемане на проектите на поръчките и процеса на непосредственото им 

изготвяне, със средни-специално техническо образование, с минимален стаж по специалността 

- 2 години, с участие в  изпълнението на поне една поръчка идентична или сходна с предмета 

на настоящата поръчка. 

ІII. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО  

ДОПУСТИМОСТТА  ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТ № 1: – „КАН УЧТЕХСПОРТ 

БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево  

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

УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево, комисията прие за установено, че 

Кандидат № 1: – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево е представил 

изискуемите документи за установяване на съответствието му с изискванията за лично 

състояние и с критериите за подбор отнасящи се до техническите и професионални 

способности. Същият изпълнява поставените от възложителя минимални изисквания по 

критериите за подбор свързани с технически и професионални възможности на 

кандидата, не са на лице основания за задължително отстраняване по чл.54, ал. 1, т. 5, б. 

„б“ от ЗОП, обявени от възложителя. 

С оглед горе констатираното, Комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1 

Комисията допуска Кандидат № 1 – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. 

Кукорево до следващия етап на процедурата, а именно – разглеждане, оценка и класация на 

техническите предложения на участниците. 

 

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

„ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив документи установяващи изискванията за лично състояние 

и 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: 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Заявление за участие в процедурата; 2.Декларация – Приложение № 3; 3.ЕЕДОП – на 

електронен носител – 2 бр.- (флашка и диск); 4. Референции; 5. Сертификати, комисията не 

констатира непълноти и пропуски. 

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

Икономическото и финансово състояние 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.1.1.Относно поставеното минимално изискване за последните три приключили 

финансови години, участника да е реализирал общ оборот от дейността си, не по – малко от два 

пъти прогнозната стойност на поръчката: 

- Констатации - Кандидатът е обявил в ЕЕДОП за последните три приключили финансови 

години, реализирал общ оборот от дейността си по – голям от два пъти прогнозната стойност 

на поръчката; 

ІІ.1.2.Относно поставеното минимално изискване за последните три приключили финансови 

години, участника да е реализирал оборот от дейности идентични или сходни с предмета на 

поръчката, не по – малко от един път прогнозната стойност на поръчката: 

- Констатации - Кандидатът е обявил в ЕЕДОП за последните три приключили финансови 

години, реализирал оборот от дейности идентични или сходни с предмета на поръчката, по – 

голям от един път прогнозната стойност на поръчката; 

ІІ.2. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Техническите 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.2.1. Относно поставеното минимално изискване да прилага система за качество по 

стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП с обхват, 

идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка - участникът следва да прилага 

система за качество по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 

от ЗОП с обхват, идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка  

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че прилага система за качество по 

стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП с обхват, 

идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка. 

II.2.2. Относно поставеното минимално изискване да разполага с поне едно лице – 

ръководител на екип, което да изготвя индивидуалните проекти, предмет на обществената 

поръчка, с висше техническо образование степен „магистър“, с минимален стаж по 

специалността и с участие като ръководител в изпълнение на поне една поръчка идентична или 

сходна с предмета на настоящата поръчка- участникът следва да разполага с поне едно лице – 

ръководител на екип  

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с поне едно лице – 

ръководител на екип, което да изготвя индивидуалните проекти, предмет на обществената 

поръчка, с висше техническо образование степен „магистър“, с минимален стаж по 

специалността и с участие като ръководител в изпълнение на поне една поръчка идентична или 

сходна с предмета на настоящата поръчка. 

II.2.3. Относно поставеното минимално изискване да разполага с поне едно лице, 

отговорно за приемане на проектите на поръчките и процеса на непосредственото им 

изготвяне, със средни-специално техническо образование, с минимален стаж по специалността 

- 2 години, с участие в  изпълнението на поне една поръчка идентична или сходна с предмета 

на настоящата поръчка - участникът следва да разполага с поне едно лице  отговорно за 

приемане на проектите; 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с поне едно лице 

отговорно за приемане на проектите на поръчките и процеса на непосредственото им 

изготвяне, със средни-специално техническо образование, с минимален стаж по специалността 

- 2 години, с участие в  изпълнението на поне една поръчка идентична или сходна с предмета 

на настоящата поръчка. 

 

ІII. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО  

ДОПУСТИМОСТТА  ОТ СТРАНА НА Кандидат № 2: – „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив  

С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 2: – „ВТ-
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ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив, комисията прие за установено, че Кандидат № 2: – „ВТ-

ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив е представил изискуемите документи за установяване на 

съответствието му с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор отнасящи се до 

техническите и професионални способности. Същият изпълнява поставените от 

възложителя минимални изисквания по критериите за подбор свързани с технически и 

професионални възможности на кандидата, не са на лице основания за задължително 

отстраняване по чл.54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, обявени от възложителя.  

С оглед горе констатираното, Комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2 

Комисията допуска Кандидат № 2 – „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив до 

следващия етап на процедурата, а именно – разглеждане, оценка и класация на техническите 

предложения на участниците. 

 

Комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от Кандидат № 3: – 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София документи установяващи изискванията за лично 

състояние и 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: 

Констатации по представените от кандидата документи и информацията 

съдържаща се в тях: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Заявление за участие в процедурата; 2.Декларация – Приложение № 3; 3. Декларация по чл. 

65, ал. 3 от ЗОП; 4.ЕЕДОП – на електронен носител – (диск),  комисията не констатира 

непълноти относно изискуемите документи от страна на Възложителя, описани в 

документацията на настоящата поръчка; 

            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 

Икономическото и финансово състояние 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.1.1.Относно поставеното минимално изискване за последните три приключили 

финансови години, участника да е реализирал общ оборот от дейността си, не по – малко от два 

пъти прогнозната стойност на поръчката: 

- Констатации - Кандидатът е обявил в ЕЕДОП за последните три приключили финансови 

години, реализирал общ оборот от дейността си по – голям от два пъти прогнозната стойност 

на поръчката; 

ІІ.1.2.Относно поставеното минимално изискване за последните три приключили финансови 

години, участника да е реализирал оборот от дейности идентични или сходни с предмета на 

поръчката, не по – малко от един път прогнозната стойност на поръчката: 

- Констатации - Кандидатът е обявил в ЕЕДОП за последните три приключили финансови 

години, реализирал оборот от дейности идентични или сходни с предмета на поръчката, по – 

голям от един път прогнозната стойност на поръчката; 

ІІ.2. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до 

Техническите 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.2.1. Относно поставеното минимално изискване да прилага система за качество по 

стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП с обхват, 

идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка - участникът следва да прилага 

система за качество по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 

от ЗОП с обхват, идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка  

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че прилага система за качество по 
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стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, съгл. чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП с обхват, 

идентичен или сходен с обхвата на обществената поръчка. 

II.2.2. Относно поставеното минимално изискване да разполага с поне едно лице – 

ръководител на екип, което да изготвя индивидуалните проекти, предмет на обществената 

поръчка, с висше техническо образование степен „магистър“, с минимален стаж по 

специалността и с участие като ръководител в изпълнение на поне една поръчка идентична или 

сходна с предмета на настоящата поръчка- участникът следва да разполага с поне едно лице – 

ръководител на екип  

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с поне едно лице – 

ръководител на екип, което да изготвя индивидуалните проекти, предмет на обществената 

поръчка, с висше техническо образование степен „магистър“, с минимален стаж по 

специалността и с участие като ръководител в изпълнение на поне една поръчка идентична или 

сходна с предмета на настоящата поръчка. 

II.2.3. Относно поставеното минимално изискване да разполага с поне едно лице, 

отговорно за приемане на проектите на поръчките и процеса на непосредственото им 

изготвяне, със средни-специално техническо образование, с минимален стаж по специалността 

- 2 години, с участие в  изпълнението на поне една поръчка идентична или сходна с предмета 

на настоящата поръчка - участникът следва да разполага с поне едно лице  отговорно за 

приемане на проектите; 

- Констатации – Кандидатът е обявил в ЕЕДОП, че разполага с поне едно лице 

отговорно за приемане на проектите на поръчките и процеса на непосредственото им 

изготвяне, със средни-специално техническо образование, с минимален стаж по специалността 

- 2 години, с участие в  изпълнението на поне една поръчка идентична или сходна с предмета 

на настоящата поръчка. 

ІII. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КРИТЕРИИТЕ ПО  

ДОПУСТИМОСТТА  ОТ СТРАНА НА КАНДИДАТ № 1: – Кандидат № 3: – „ТРАНС КО 

04“ ЕООД, гр. София  

С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 3: – 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София, комисията  прие за установено, че Кандидат № 3: – 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София е представил изискуемите документи за установяване на 

съответствието му с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор отнасящи се до 

техническите и професионални способности. Същият изпълнява поставените от 

възложителя минимални изисквания по критериите за подбор свързани с технически и 

професионални възможности на кандидата, не са на лице основания за задължително 

отстраняване по чл.54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, обявени от възложителя. 

С оглед горе констатираното, Комисията единодушно взе  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3 

Комисията допуска Кандидат № 3 – „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София до 

следващия етап на процедурата, а именно – разглеждане, оценка и класация на техническите 

предложения на участниците. 

Предвид горното комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

допуснатите кандидати, оценка съгласно предварително обявената от възложителя методика и 

класация. 

Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение на Кандидат № 1: – 

„КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево: 

Констатации по техническото предложение на кандидата документи и 

информацията съдържаща се в него: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1.Предложение за изпълнение на поръчката; 2. Приложение към техническото; 3. Декларация 

по чл. 47, ал. 3 от ЗОП; 4. Сертификати, комисията констатира непълноти относно липсата 

на линеен график, който е част от техническото предложение и е описан като задължителен в 

документацията на поръчката (Раздел III, точка 24 – документи за участие, подточка 24. 6 

„Техническо предложение, буква „г“). С оглед на тази констатация, комисията  прие за 

установено:  
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Кандидат № 1: – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево е 

представил част от документите към предложението си за изпълнение на поръчката, поради 

което не изпълнява поставените от възложителя общи изисквания относно необходимите 

документи за участие, в частта Техническо предложение и са на лице основания за 

задължително отстраняване по чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

Комисията единодушно взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

Кандидат № 1 – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево, не се 

допуска до следващия етап – преглед и оценка на техническото предложение, като комисията 

предлага на възложителя да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата кандидата, 

поради несъответствие на предложението му за изпълнение на поръчката с предварително 

обявените изисквания на Възложителя за оферираната техника. 

 

 

Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение от Кандидат № 2: – 

„ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив: 

Констатации по техническото предложение на кандидата документи и 

информацията съдържаща се в него: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката; 2. Приложение към техническото; 3. Декларация 

по чл. 47, ал. 3 от ЗОП; 4. Референции; 5. Сертификати, комисията констатира непълноти 

относно липсата на линеен график, който е част от техническото предложение и е описан 

като задължителен в документацията на поръчката ( Раздел III, точка 24 – документи за 

участие, подточка 24. 6 „Техническо предложение, буква „г“). С оглед на тази констатация, 

комисията  прие за установено:  

Кандидат № 2: – „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив е представил част от документите 

към предложението си за изпълнение на поръчката, поради което не изпълнява поставените от 

възложителя общи изисквания относно необходимите документи за участие, в частта 

Техническо предложение и са на лице основания за задължително отстраняване по чл. 

107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

Комисията единодушно взе следното: 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5 

Кандидат № 2: – „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив, не се допуска до следващия етап 

– преглед и оценка на техническото предложение, като комисията предлага на възложителя 

да отстрани от по-нататъшно участие в процедурата кандидата, поради несъответствие на 

предложението му за изпълнение на поръчката с предварително обявените изисквания на 

Възложителя за оферираната техника. 

 

Комисията пристъпи към преглед на техническото предложение от Кандидат № 3: – 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София: 

Констатации по техническото предложение на кандидата документи и 

информацията съдържаща се в него: 

І. По следните документи представени от кандидата: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката; 2. Приложение към техническото;                              

3. Декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП; 4. Линеен график за изпълнение на поръчката;                            

5. Приложение към линейния график, 6. Изображения на предлаганите артикули, комисията 

не констатира непълноти относно изискуемите документи от страна на Възложителя, 

описани в документацията на настоящата поръчка. 

С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 3: – 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София, комисията  прие за установено:  

Кандидат № 3: – „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София е представил всички изискуеми 

документи и изпълнява поставените от възложителя общи изисквания относно необходимите 
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документи за участие, в частта „Техническо предложение“, не са на лице основания за 

задължително отстраняване по чл.54, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП, обявени от възложителя. 

Комисията единодушно взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 6 

Кандидат № 3: – „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София, се допуска до следващ етап – 

Преглед и оценка на техническото предложение. 

 

След оповестяване на протоколните решения по-горе, председателя на комисията 

обяви за приключило заседанието на 03.02.2020 г .и обяви, че на 05.02.2020г от 10,00 часа 

процедурата ще продължи с провеждането на закрито заседание на комисията, на което 

ще се извърши преглед на техническото предложение и приложенията към него за 

единствения допуснат участник - Кандидат № 3 - „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София, като 

се извърши проверка за съответствие ми с техническите параметри заявени от 

Възложителя. 

 

На 05.03.2020 г., комисия назначена със Заповед № 96/31.01.2020г на зам.-директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП - Шумен, съгл. Заповед № 66/24.01.2020г., във 

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

гр. Шумен, 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: “Проектиране, доставка и монтаж на мебели, включващ изработка по 

каталог и 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“, открита с Решение № 

22/31.12.2019 г. на зам.-директора на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен, 

съгл. Заповед № 427/18.12.2019г., 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: 02711-2019-0165, в 

състав, както следва: 

***заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД*** 

                   се събра публично на открито заседание за отваряне на допуснатите ценови 

оферти в 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на СИДП ДП - 

Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Петра” № 1, ет. 4. 

Отварянето на ценовите предложения е публично, но представители на участниците не се 

явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. Новият член в комисията – адв. 

Евгени Гандев подписа декларация, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят на комисията откри заседанието  и съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатата оферта на Кандидат № 3: –„ТРАНС КО 04“ ЕООД, 

гр. София, подробно описана в протокол № 1 от работата на комисията, където се  констатира, 

че Кандидат № 3: – „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София предлага артикули с 

характеристики идентични и покриващи минималните задължителни  характеристиките 

обявени от Възложителя, за всяка една от позициите по техническата спецификация и е 

определил коректно срока за изпълнение на поръчката, срока за отстраняване на рекламации, 

както и начина на изпълнението на заявките посочен в съответен линеен график съобразен с 

поставените минимални  изисквания на Възложителя. 

Оценка на Техническото предложение на Участник № 3: – „ТРАНС КО 04“ ЕООД, 

гр. София по утвърдената към документацията на настоящата поръчка методика е 

следната : 

По Показател М – „Срок за изпълнение на всяка поръчка на артикули, предмет на 

настоящата процедура“, оценката на Участник №3 „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София е 

следната: М = 3/3*35 = 35т.   

 

По Показател N – „Срок за отстраняване на всяка подадена рекламация относно 

артикулите, предмет на настоящата процедура“ оценката на Участник №3 „ТРАНС КО 
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04“ ЕООД, гр. София е следната:  N = 1/1 *15 = 15т.  

 

Общ брой точки на техническото му предложение на Участник „ТРАНС КО 04“ 

ЕООД, гр. София, съгласно утвърдената методика – 50т. 

 

Съобщено бе, че във връзка с констатираните несъответствия на техническото 

предложение на Кандидат № 1: – „КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево и 

Кандидат № 2: - „ВТ-ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Пловдив -  относно липсата на приложен линеен 

график за изпълнение на поръчката (част от техническото предложение),  НЕ ДОПУСКА 

офертата на същите 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, което обстоятелство е подробно описано в 

Протокол № 1 от 28.02.2020 г. за работата на комисията, с оглед на което в настоящото си 

заседания, комисията няма да отваря пликовете с ценовото предложение на тези участници. 

След извършване на горните действия, комисията пристъпи към отваряне на ценовото 

предложение на допуснатия участник – Участник № 3: –„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София, 

при което се констатира следното: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта с вх № 592/30.01.2020 година, 

в 11:30 часа, на участника „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София е непрозрачен, запечатан, с 

ненарушена цялост, с подписите на всички членове на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение изготвено по Приложение № 6, съгласно 

документация за участие в обществената поръчка. 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за проектиране, доставка и монтаж на мебели, 

включващ изработка по каталог и по индивидуален проект, без включен ДДС е 234 146,33 

лв. (двеста тридесет и четири хиляди сто четиридесет и шест лева и тридесет и три стотинки), 

разпределена по единичните цени за предлаганите артикули както следва: 

  

 

 

  

Описание на 

Възложителя 
Изисквания 

Мерна  

единица 
Брой 

Предлагана 

Един. цена 

с вкл. 

доставка и 

монтаж, 

без ДДС 

Предлагана 

Обща цена с 

вкл. 

доставка и 

монтаж, без 

ДДС 

1 
Работно бюро 

ПДЧ  

Минимални размери, мм: 
1600/700, Н=740; плот - ПДЧ 25 
мм с меламиново покритие, 2 

мм кант, да се предлага в 
минимум 4 различни цвята 

брой 50  166.14лв. 8 307.00лв. 

2 

Работно бюро 

ПДЧ с метална 

П-образна 

конструкция и 

отвор за кабели 

Минимални размери, мм: 
1800/800, Н=740; 25 мм 

дебелина на меламинов плот с 
2 мм кант; метална П-образна 
конструкция, метална греда 
със сечение мин.40х20 мм; 
метални крака със сечение 

мин. 40х40 мм, отвор за 
кабели, регулиране на 

височинат с до 10 мм., да се 
предлага в минимум 4 

различни цвята; Сертификати: 
* LST EN 527-1:2011; LST EN 

527-2:2003; LST EN 527-3:2003; 
Гаранция: мин. 5 години 

брой  40 387.61лв. 15 504.40лв. 
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3 

Работно бюро 

ПДЧ с О-

образна 

метална 

конструкция 

Минимални размери, мм: 
1600/800, Н=740; 25 мм 

дебелина на меламинов плот с 
2 мм кант; метална О-образна 

конструкция, метална греда 
със сечение мин. 40х20 мм; 
метални крака със сечение 

мин. 40х40 мм, отвор за 
кабели, регулиране на 

височината с до 10 мм., да се 
предлага в минимум 4 

различни цвята; Сертификати: 
* LST EN 527-1:2011; LST EN 

527-2:2003; LST EN 527-3:2003; 
Гаранция: мин. 5 години 

брой  40 360.64лв. 14 425.60лв. 

4 
Работно бюро 

ПДЧ  

Минимални размери, мм: 
1200/700, Н=740; плот - ПДЧ 25 
мм с меламиново покритие, 2 

мм кант, да се предлага в 
минимум 4 различни цвята 

брой  50 137.92лв. 6 896.00лв. 

5 
Работно бюро 

ПДЧ  

Минимални размери, мм: 
1400/700, Н=740; плот - ПДЧ 25 
мм с меламиново покритие, 2 

мм кант, да се предлага в 
минимум 4 различни цвята 

брой  50 151.80лв. 7 590.00лв. 

6 

Контейнер с 

колелца, три 

чекмеджета и 

централно 

заключване 

Минимални размери, мм: 
428х600, Н=560. Корпус ПДЧ с 

меламиново покритие с 
дебелина 18 мм, с 1 мм ABS 

кант; таван ПДЧ с меламиново 
покритие с дебелина 25 мм, с 2 
ммABS кант, товароносимост 

на чекмедже: мин. 25 кг.; 
Сертификати: LST EN 14073-
1:2004; LST EN 14073-2:2004; 
LST EN 14073-3:2004; LST EN 

14074-2004; Гаранционен срок: 
мин. 5 години 

брой 20  305.53лв. 6 110.60лв. 

7 

Контейнер с 

колелца, четири 

чекмееджета и 

централно 

заключване 

Минимални размери, мм: 
430х600, Н=740. Корпус ПДЧ с 

меламиново покритие с 
дебелина 18 мм, с 1 мм ABS 

кант; таван ПДЧ с меламиново 
покритие с дебелина 25 мм, с 2 
ммABS кант, товароносимост 
на чекмедже: мин. 25 кг, да се 

предлага в минимум 4 
различни цвята; Сертификати: 
LST EN 14073-1:2004; LST EN 
14073-2:2004; LST EN 14073-
3:2004; LST EN 14074-2004; 
Гаранционен срок: мин. 5 

години 

брой 30  374.06лв. 11 221.80лв. 

8 

Контейнер с 

колелца, четири 

чекмееджета и 

централно 

заключване 

Минимални размери, мм: 
410х510, Н=650. Корпус ПДЧ с 

меламиново покритие с 
дебелина 18 мм, с 1 мм ABS 

кант; таван ПДЧ с меламиново 
покритие с дебелина 25 мм, с 2 

мм ABS кант. 

брой 30  197.96лв. 5 938.80лв. 
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9 

Директорско 

бюро с вграден 

захранващ блок 

С 1 чекмедже, 1 чекмедже за 
писалка и рафт за компютър, 

изцяло тапициран. Минимални 
размери, мм: 2200х800, Н=780. 

Работен плот от дървесен 
фурнир с дебелина 120 мм или 

25 мм с 2 мм кант. Метална 
конструкция за краката с 

размер на металната тръба 12 
мм с прахово покритие или 
полиран хром. Специален 

дизайн на бюрата с дебелина 
на работния плот 120 мм 

позволяващ скрито отвеждане 
на проводниците, вътре в 

металните крака. Пластмасови 
крачета за изравняване на 

височината (+10мм). Вградени 
в работния плот чекмеджета, 
тапицирани с кожа. Вграден 

блок за захранване с 
механизъм за меко затваряне 
и 1 LAN порт и 3 контакта., да 

се предлага в минимум 4 
различни цвята; Сертификати: 

LST EN 527-1:2011; LST EN 
14073-2:2004; Гаранционен 

срок: мин. 5 години 

брой  5 4 237.52лв. 21 187.60лв. 

10 

Заседателна 

маса за 8 

човека с 

вграден 

захранващ блок 

Минимални размери, мм: 
2200х1300, Н=780. Работен 
плот от дървесен фурнир с 

дебелина 120 мм или 25 мм с 2 
мм кант. Метална конструкция 

за краката с размер на 
металната тръба 12 мм с 

прахово покритие или полиран 
хром. Специален дизайн  с 
дебелина на работния плот 
120 мм позволяващ скрито 

отвеждане на проводниците, 
вътре в металните крака. 
Пластмасови крачета за 

изравняване на височината 
(+10мм). Вградени в работния 
плот чекмеджета, тапицирани 

с кожа. Вграден блок за 
захранване с механизъм за 

меко затваряне и 1 LAN порт и 
3 контакта., да се предлага в 
минимум 4 различни цвята; 
Сертификати: LST EN 527-

1:2011; LST EN 14073-2:2004; 
Гаранционен срок: мин. 5 

години 

брой  5 2 939.58лв. 14 697.90лв. 

11 

Заседателна 

маса кръгла за 

6 човека  

Минимални размери, мм: 
ф=1200, Н=740. Работен плот 

от дървесен фурнир с 
дебелина  25 мм с 2 мм кант. 

Метална конструкция за 
краката с размер на металната 

тръба 12 мм с прахово 
покритие или полиран хром.  

Пластмасови крачета за 
изравняване на височината 
(+10мм), да се предлага в 

брой  5 571.02лв. 2 855.10лв. 
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минимум 4 различни цвята; 
Сертификати: LST EN 527-

1:2011; LST EN 14073-2:2004; 
Гаранционен срок: мин. 5 

години 

12 

Стелаж с пет 

рафта, две 

плъзгащи се 

врати и 

заключване 

Минимални размери, мм: 
1200х400, Н=1780. Корпус, 
врати и рафтове от ПДЧ с 

меламиново покритие 18 мм с 
1 мм кант. Гръб от ПДЧ с 

меламиново покритие 18 мм. 
Заключване. Регулиране на 

пластмасови крачета, Н=17 мм 
(+10мм), да се предлага в 
минимум 4 различни цвята 

брой  5 676.20лв. 3 381.00лв. 

13 
Стелаж с 

четири рафта 

Минимални размери, мм: 
800х400, Н=1620. Корпус, и 

рафтове от ПДЧ с меламиново 
покритие 18 мм с 1 мм кант. 
Гръб от ПДЧ с меламиново 

покритие 18 мм, да се 
предлага в минимум 4 

различни цвята 

брой  20 188.88лв. 3 777.60лв. 

14 
Стелаж с пет 

рафта 

Минимални размери, мм: 
800х400, Н=2000. Корпус, и 

рафтове от ПДЧ с меламиново 
покритие 18 мм с 1 мм кант. 
Гръб от ПДЧ с меламиново 

покритие 18 мм, да се 
предлага в минимум 4 

различни цвята 

брой  20 221.06лв. 4 421.20лв. 

15 

Стелаж с 

четири рафта с 

врати 

Минимални размери, мм: 
800х400, Н=1620. Корпус, и 

рафтове от ПДЧ с меламиново 
покритие 18 мм с 1 мм кант. 
Гръб от ПДЧ с меламиново 
покритие 18 мм.  Врати за 

долните две междурафтия от 
ПДЧ с меламиново покритие 

18 мм, да се предлага в 
минимум 4 различни цвята 

брой  20 266.64лв. 5 332.80лв. 

16 
Стелаж с пет 

рафта с врати 

Минимални размери, мм: 
800х400, Н=2000. Корпус, и 

рафтове от ПДЧ с меламиново 
покритие 18 мм с 1 мм кант. 
Гръб от ПДЧ с меламиново 
покритие 18 мм.  Врати за 

долните две междурафтия от 
ПДЧ с меламиново покритие 

18 мм, да се предлага в 
минимум 4 различни цвята 

брой  20 296.31лв. 5 926.20лв. 
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17 

Шкаф за лични 

вещи с 

уникален ключ 

Минимални размери, мм: 
800х360, Н=1444, с 8 

отделения. Корпус, врати и 
рафтове от ПДЧ с меламиново 

покритие 18 мм и кант 1 мм. 
Гръб от ПДЧ с меламиново 

покритие 16 мм. Заключване. 
Регулиране на пластмасови 

крачета, Н=17 мм (+10мм), да 
се предлага в минимум 4 

различни цвята; Сертификати: 
LST CEN/TR 14073-1:2004; LST 

CEN/TR 14073-2:2004; 
Гаранционен срок: мин. 5 

години. 

брой  10 1 086.93лв. 10 869.30лв. 

18 

Гардероб с 

метална дръжка 

за окачване, 

плъзгащи се 

врати и 

заключване 

Минимални размери, мм: 
1200х425, Н=1874. Корпус, 
врати и рафтове от ПДЧ с 

меламиново покритие 18 мм и 
кант 1 мм. Гръб от ПДЧ с 

меламиново покритие 16 мм. 
Заключване. Регулиране на 

пластмасови крачета, Н=17 мм 
(+10мм), да се предлага в 

минимум 4 различни цвята; 
Сертификати: LST CEN/TR 
14073-1:2004; LST CEN/TR 
14073-2:2004; Гаранционен 

срок: мин. 5 години. 

брой  10 667.00лв. 6 670.00лв. 

19 
Метален офис 

шкаф  

Здрава метална конструкция. 
Прахово боядисан в сив цвят. 

Минимални размери, см.: 
90/40/185 

брой  20 272.15лв. 5 443.00лв. 

20 
Метален 

кардекс 2X4  

Здрава метална конструкция. 
Прахово боядисан в сив цвят.  

Минимални размери, см.: 
45/90/132 

брой  10 375.48лв. 3 754.80лв 

21 
Метален 

стелаж  

Метален стелаж за 
съхранение на папки, класьори 

и документи. Безболтова 
връзка между детайлите. 

Минимални размери: 
110х50х188 см. 

брой  20 140.91лв. 2 818.20лв. 

22 

Метален троен 

гардероб с 12 

клетки 

Здрава метална конструкция. 
Заключване, уникално за всяка 
врата. Вентилационен отвор. 
Размери: 1850x900x400 mm. 

Минимални размери 
отделение: 370х290х370 mm. 
Прахово боядисан в сив цвят. 

брой  10 337.68лв. 3 376.80лв. 

23 

Метален троен 

гардероб с  6 

клетки 

Здрава метална конструкция. 
Заключване, уникално за всяка 
врата. Вентилационен отвор. 
Размери: 1850x900x450 mm. 

Минимални размери 
отделение: 550 х 270 х 420 
mm. mm. Прахово боядисан 
корпус в сив цвят. Прахово 

боядисани вратички в мин. 3 
различни цвята. 

брой  10 332.65лв. 3 326.50лв. 

24 
Метален сейф 

за документи 

Дигитален, заключване с 
електронен код, 

взломоустойчив. Минимални 
размери: д/ш/в:  400/330/220  

брой  5 144.78лв. 723.90лв. 
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25 
Конферентен 

стол 

Ергономичен конферентен 
стол с лумбална 

опора.Седалка  тт 
полиуретанова паяна 

тапицирана с 
висококачествена дамаска и 
oблекгака с дишаща дамаска 

тип ''меш''. Хромирани 
фиксирани подлакътници с 

меки полиуретанови падове и 
стабилна хромирана 
петлъчева основа. 

Товароносимост 120кг. 

брой  50 163.08лв. 8 154.00лв. 

26 
Посетителски 

стол 

Стабилна метална рамка; 
висококачествена дамаска;  

Минимални размери: ширина 
на седалката 475 мм; 

дълбочина на седалката 415 
мм; височина на седалката: 

350 мм; натоварване - до 120 
кг.; хромирани крака 

брой  150 51.09лв. 7 663.50лв. 

27 
Посетителски 

стол 

Стабилна метална рамка; 
висококачествена дамаска;  

Минимални размери: ширина 
на седалката 475 мм; 

дълбочина на седалката 415 
мм; височина на седалката: 

350 мм; натоварване - до 120 
кг.; хромирани крака 

брой  150 51.09лв. 7 663.50лв. 

28 Работен стол 

Материал на седалката и на 
облегалката: дамаска, 

минимум 5 различни цвята.; 
стабилна петлъчева основа на 

колера; с фиксирани 
подлакътници; минимални 

размери: широчина на 
седалката 500 мм, дълбочина 

на седалката 470 мм, височина 
на седалката 440-550 мм. 

Широчина:680мм, дълбочина: 
680 мм, височина 1150-1250 
мм. Товароносимост: 120 кг. 

брой  10 196.44лв. 1 964.40лв. 

29 
Директорски 

стол 

Регулируема лумбална опора; 
опора за глава, тапицирана с 
мека екокожа; регулируема 
дълбочина на седене; 3D 

подлакътници; multi-function 
механизъм, позволяващ 
заключване на стола в 3 

работни позиции; седалка с 
анатомични извивки, 

тапицирана с текстилна 
дамаска; Облегалка, 

изработена от дишаща 
материя тип "меш"; стабилна 
петлъчева хромирана основа. 
Височина на стола: 1130-1185 

мм; широчина на 
подлакътниците - мин. 90 мм; 

височина на облегалката - мин. 
750 мм.Товаримост – 120 kg.  

брой  5 367.66лв. 1 838.30лв. 
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30 
Директорски 

стол 

Ергономичен директорски 
стол; ергономична облегалка с 
опора за глава тип "моноблок"; 

седалка и облегалка, 
тапицирани с 

висококачествена екокожа; 
хромирани фиксирани 

подлакътници; регулиране 
силата на люлеене; плавно 
регулиране височината на 

седене; заключване в работна 
позиция; стабилна петлъчева 

хромирана основа; 
товароносимост - 120 кг. 

брой  5 655.20лв. 3 276.00лв. 

31 Диван еко кожа  

Изработен от 
висококачествена екокожа. 
Материал на тапицерията: 

екокожа. Материал на 
основата: хром. Интегрирана 

хромирана рамка. С 
подлакътници. Размери , мм: 

1460/810/690. Да се предлага в 
мин. 2 цвята. 

брой  5 686.09лв. 3 430.45лв. 

32 
Фотьойл 

екокожа 

Изработен от 
висококачествена екокожа. 
Материал на тапицерията: 

екокожа. Материал на 
основата: хром. Интегрирана 

хромирана рамка. С 
подлакътници. Размери  мм: 
900/69/810. Да се предлага в 

мин. 2 цвята. 

брой  10 537.00лв. 5 370.00лв. 

33 

Директорско 

бюро  

размери 200/90/74; Изработено 
изцяло от ПДЧ 36 мм с 

меламиново покритие за лесна 
поддръжка и почистване; с 2 

мм кант 

брой  5 428.71лв. 2 143.55лв. 

34 

Помощен шкаф 

към 

директорско 

бюро 

размери мин. 120/45/74; 
изработен от ПДЧ 18 мм с 
меламиново покритие; с 

четири чекмеджета, плътна 
врата и 2 отворени 

междурафтия, с 2 мм кант 

брой  5 394.53лв. 1 972.65лв. 

35 

Шкаф към 

директорско 

бюро 

размери: мин. 160/40/126; ПДЧ 
18 мм с меламиново покритие; 

с две плътни врати и 6 
отворени междурафтия, с 2 мм 

кант 

брой  5 518.00лв. 2 590.00лв. 

36 

Заседателна 

маса 

размери: мин. 200/90/74, 
изработена изцяло от ПДЧ 36 

мм с меламиново покритие, с 2 
мм кант 

брой  5 420.25лв. 2 101.25лв. 

37 

Бюро 

директорско 

Мин.размери 160/70/74, 
изработено от ПДЧ 

меламиново покритие с 
дебелина на плота 25 мм и 2 

мм кант на плота; със 
заоблени ръбове. 

брой  3 235.31лв. 705.93лв. 

38 

Бюро 

директорско 

Мин.размери 180/70/74, 
изработено от ПДЧ 

меламиново покритие с 
дебелина на плота 25 мм и 2 

мм кант на плота; със 
заоблени ръбове. 

брой  3 230.00лв. 690.00лв. 
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Комисията констатира , че така предложените от участника цени са съобразени и не 

надвишават цените, посочени в Протокол № 209/13.02.2019г. и Решение № 6 от същия, на УС 

на СИДП ДП - Шумен, което изискване е обявено от Възложителя в документацията по 

обществената поръчка. 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта. 

След изчитане на ценовото предложение председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа и след като разгледа подробно ценовото предложение 

на единствения участник, констатира, че същото отговаря на предварително заложените 

изисквания на възложителя. 

От направената проверка на предложените единични и общи цени за даден артикул, 

комисията не констатира наличие на сборни грешки сгрешени суми в така предложената 

ценова оферта. 

Съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 70 ал. 4, т. 1 от ЗОП , Комисията пристъпи 

към оценка на ценовото предложение на участник  –„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София, по 

одобрената методика от Възложителя, като показател C - „Обща цена на артикулите, 

предмет на поръчката" с максимален брой точки – 50 се изчислява по следната формула: 

C = Cmin / Cn * 50 , където: 

Подпоказател Cn - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" на 

оценявания участник; 

Подпоказател Cmin – Най – ниската „Обща цена на артикулите, предмет на 

поръчката" измежду всички участници. 

 

По Показател C - „Обща цена на артикулите, предмет на поръчката" оценката на 

участник  –„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София е следната: 

39 

Контейнер мин.размери 55/5058 см.; с две 
чекмеджета и един отворен 
рафт; изработен от ПДЧ с 
меламиново покритие с 
плоскости и гръб 18 мм  

брой  5 256.71лв. 1 283.55лв. 

40 

Шкаф с 

плъзгащи врати 

мин.размери 120/45/120 см, 
изработен от ПДЧ с 

меламиново покритие с 
плоскости и гръб 18 мм, с 2 

плътни плъзгащи врати  

брой  5 316.54лв. 1 582.70лв. 

41 

Стелаж  мин.размери 120/45/120 см, 
изработен от ПДЧ с 

меламиново покритие с 
плоскости и гръб 18 мм, с 6 

отворени междурафтия 

брой  5 227.85лв. 1 139.25лв. 

42 

Заседателна 

маса кръгла 

с диаметър 120 см, височина 
74 см, с метални крака, 

изработена от ПДЧ с 
меламиново покритие и 

дебелина на плота 36 мм. и 
кант 2 мм.; Хромирани или 
прахово боядисани в цвят 
метални крака с размери 

60х10 мм.; Гаранционен срок: 
мин. 5 години. 

брой  5 876.56лв. 4 382.80лв. 

43 

Закачалка  с метална конструкция и 
поставка за чадъри; брой куки 

за окачване: мин.8; нива на 
закачане - мин.2; поставка за 
чадъри; височина: мин. 1720 

мм. 

брой  20 81.92лв. 1 638.40лв. 

ОБЩО: 

  

 
234 146.33лв. 
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C = 234 146.33/ 234 146.33 * 50 =1 * 50 = 50 т. 

 

 

Съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 70 ал. 4, т. 1 от ЗОП и въз основа на обявения 

критерий „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА“, комисията пристъпи към 

комплексна оценка на офертата на участник  –„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София: 

К = C + M + N  

К = 50 +35+15 = 100 т. 

Общ брой събрани точки за Участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София, след 

изготвената оценка на техническото и ценовото му предложение по утвърдената 

методика – 100т. 

 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП и въз основа на обявения „ИКОНОМИЧЕСКИ 

НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА“ комисията класира участниците, както следва: 

на I (първо), единствено място - „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София. 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя- директора на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен  да определи с решение – класираният на 

първо място участник „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София с ЕИК 131230324, седалище и адрес 

на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1784, район р-н Младост, 

бул. "Цариградско шосе" № 139, представлявано от Тончо Иванов Гарушев- управител,  за 

изпълнител на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект – доставка и 

предмет на изпълнение: “Проектиране, доставка и монтаж на мебели, включващ 

изработка по каталог и 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“, 

открита с Решение № 22/31.12.2019 г. на зам.-директора на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП – Шумен, съгл. Заповед № 427/18.12.2019г., 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: 02711-2019-0165, след утвърждаване на протоколите от работата на настоящата комисия, 

и да сключи с него договор за изпълнение на поръчката, при следните основни параметри на 

окончателната оферта: 

- Предлаганата обща крайна цена за проектиране, доставка и монтаж на мебели, 

включващ изработка по каталог и по индивидуален проект, без включен ДДС е 234 146,33 

лв. (двеста тридесет и четири хиляди сто четиридесет и шест лева и тридесет и три стотинки), 

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

на Участник № „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София; 

- Със заявени задължителни минимални изисквания на технически параметри на които 

следва да отговаря проектирането, доставката и монтажа на мебели, включващ изработка 

по каталог и по индивидуален проект – съгласно посоченото в техническото предложение  

на „ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София (Приложение № 4 и № 4.1.); 

- Срок за изпълнение на всяка поръчка на артикули, предмет на настоящата поръчка – 3 

(три) работни дни; 

- Срок за отстраняване на всяка подадена рекламация относно артикулите, предмет на 

настоящата поръчка – 1 (един) работен ден. 

 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 11.00 часа на 05.03.2020 г., На 

06.03.2020г. състави и подписа настоящия протокол в един екземпляр и го предаде за 

утвърждаване на възложителя. 
 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

*** /п/ ***заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД*** 

 


