
 

П Р Е П И С 

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

         инж. Веселин Нинов 

         Директор СИДП ДП - Шумен 

         Дата: 28.02.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 Днес 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: 

Председател: …чл. 59 от ЗЛОД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП - Шумен; 

 Членове: 1. …чл. 59 от ЗЛОД… – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

      2. …чл. 59 от ЗЛОД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен;                           

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

                  4…чл. 59 от ЗЛОД… юрисконсулт 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: – „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; 



 

2 

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; 

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“ 
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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; 

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. 
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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. 
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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: – „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. 
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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 

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 
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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-

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; 
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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 № 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. 
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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:  

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 
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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 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 05.02.2020 г., комисия назначена със Заповед № 96/31.01.2020г. на зам. директора 

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

събра в 10:00 часа и продължи своето закрито заседание по  обявената 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: 

 Председател: …чл. 59 от ЗЛОД… – гл. юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП - 

Шумен; 

 Членове: 1…чл. 59 от ЗЛОД… – експерт ОП при  СИДП ДП – Шумен; 

      2. …чл. 59 от ЗЛОД… – началник отдел при ЦУ на СИДП ДП – Шумен;                           

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

                  4…чл. 59 от ЗЛОД… юрисконсулт при СИДП ДП – Шумен; 

По поставените задължителни изисквания на възложителя относно обстоятелството, 

че  техническото предложение трябва отговаря на подробно описаното в документацията на 
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поръчката съдържание (Раздел ІІІ, точка 24, подточка 24.6, букви „а“ – „г“), комисията 

установи следното:  

1. Констатации по представеното техническо предложение от Участник № 3: – 

„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София 

Същият  е предоставил техническо предложение, което съдържа подробни технически 

характеристики за веки един от предлаганите от него артикули. След обстоен преглед на 

заявените технически характеристики и физически параметри на предлаганите 

артикули, комисията констатира, че Участник № 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 и срока за 

отстраняване на рекламация, съобразени с минималното изискване на Възложителя. 

2. Оценка на Техническото предложение на Участник № 3: – „ТРАНС КО 04“ 

ЕООД, гр. София по утвърдената към документацията на настоящата поръчка 

методика: 

Комплексната оценка К се изчислява по следната формула: 

К = C + M + N  

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. 

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

настоящата процедура“ с максимален брой точки – 35 се изчислява по следната формула: 

М = Мmin / Мn * 35 , където: 

Подпоказател Мn – „Срок за изпълнение на всяка поръчка на артикули, предмет 

на настоящата процедура“  на оценявания участник; 

Подпоказател Мmin – Най – краткия „Срок за изпълнение на всяка поръчка на 

артикули, предмет на настоящата процедура“  измежду всички участници. 

ЗАБЕЛЕЖКА: участникът предлага срока в работни дни и същият трябва да бъде 

цяло число. Участниците могат да предлагат срок за доставка и монтаж не по-дълъг от 

20 (двадесет) работни дни, включително при заявка за изработка на мебели по индивидуален 

проект. В случай че участник предложи по-дълъг срок за доставка и монтаж, ще бъде 

отстранен от процедурата. 

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

артикулите, предмет на настоящата процедура“ с максимален брой точки – 15 се 

изчислява по следната формула: 

N = Nmin / Nn  * 15 , където: 

Подпоказател Nn – „Срок за отстраняване на всяка подадена рекламация 

относно артикулите, предмет на настоящата процедура“   на оценявания участник; 
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Подпоказател Nmin – Най – краткия „Срок за отстраняване на всяка подадена 

рекламация относно артикулите, предмет на настоящата процедура“ измежду всички 

участници. 

ЗАБЕЛЕЖКА: участникът предлага срока в работни дни и същият трябва да бъде 

цяло число. Участниците могат да предагат срок за отстраняване на рекламация не по-

дълъг от 10 (десет) работни дни . В случай че участник предложи по-дълъг срок за 

отстраняване на всяка подадена рекламация , ще бъде отстранен от процедурата. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени от 

всеки участник. 

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се 

класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им 

комплексна оценка. 

Оценка на техническото предложение на Участник № 3: –„ТРАНС КО 04“ 

ЕООД, гр. София 

 

К = C + M + N  

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

настоящата процедура“ с максимален брой точки – 35 се изчислява по следната формула: 

М = Мmin / Мn * 35 , където: 

Подпоказател Мn – „Срок за изпълнение на всяка поръчка на артикули, предмет 

на настоящата процедура“  на оценявания участник; 

Подпоказател Мmin – Най – краткия „Срок за изпълнение на всяка поръчка на 

артикули, предмет на настоящата процедура“  измежду всички участници. 

М = 3/3*35 = 35т.  –„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София 

 

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

артикулите, предмет на настоящата процедура“ с максимален брой точки – 15 се 

изчислява по следната формула: 

N = Nmin / Nn  * 15 , където: 

Подпоказател Nn – „Срок за отстраняване на всяка подадена рекламация 

относно артикулите, предмет на настоящата процедура“   на оценявания участник; 

Подпоказател Nmin – Най – краткия „Срок за отстраняване на всяка подадена 

рекламация относно артикулите, предмет на настоящата процедура“ измежду всички 

участници. 

N = 1/1 *15 = 15т. –„ТРАНС КО 04“ ЕООД, гр. София 

 

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

етап от процедурата и след изготвената оценка на техническото му предложение по 

утвърдената методика – 50т. 

Комисията  взе следното: 
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ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №8 

 

2.1. Допуска   Кандидат № 3: – –„ТРАНС КО 04“ ЕООД, 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 ППЗОП, 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. 

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:  

- 05.03.2020 г. от 10:00 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 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 25.02.2020 г. 

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

утвърждаване на възложителя на 26.02.2020 г. в 10:00 часа. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………/П/………………… 

                               …чл. 59 от ЗЛОД… 

  

ЧЛЕНОВЕ: 1……………/П/……………. 

                                 …чл. 59 от ЗЛОД… 

                   

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

                               …чл. 59 от ЗЛОД… 

                 

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

                              …чл. 59 от ЗЛОД… 

                

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

                             …чл. 59 от ЗЛОД… 

 

 


