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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен 
гр. Шумен-9700, ул. ”Петра” № 1 тел./факс (054) 833 123, e - m a i l : d p s h u m e n @ m z h . g o v e r m e n t . b g  

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

и. д.Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж………………..(п) 

 

дата: 27.02.2015 г. 

 

П РОТ ОКОЛ  

В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във 

връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

Днес 17.02.2015 г., комисия назначена със Заповед № 69/17.02.2015 г. на Директора СИДП ДП – 

гр. Шумен, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………….– …………. при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

1………………..– ………………… при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

2………………– ……………….ЦУ на СИДП ДП-Шумен, като в изпълнение на горепосочената 

заповед, се събра на редовно заседание от 14,00 часа в административната сграда на ЦУ на СИДП 

ДП – гр. Шумен, да разгледа подадените документи от потенциални изпълнители за извършване на 

обществена поръчка по смисъла на гл. 8а от ЗОП, с обект услуга и с предмет на изпълнение: 

“Извършване на текущо зареждане на тонер-касети през 2015 г. за копирна офис техника – 

собственост на СИДП ДП – гр. Шумен, за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и обслужващ 

офис в гр. Варна”. 

Комисията е в пълен и редовен състав. Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Глава 8а от 

ЗОП. Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на 

кандидатите или техни упълномощени представители, както и на средства за масово осведомяване, 

съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки и 

възложителят е публикувал поканата в един и същи ден в сайта на АОП, в профила на купувача и е 

изпратено съобщение за поканата до съответните печатни и електронни медии – изпълнени са 

изискванията на чл. 101б, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. Срокът за публикуване на поканата е спазен. 

От представеното извлечение на регистъра на офертите се установи, че оферти за участие в 

определения срок са депозирали оферти 2-ма кандидати. Срокът за подаване на оферти е до 17,00 

часа на 13.02.2015 г. Съгласно Регистъра на подадените оферти, кандидатите подали оферти са: 

Кандидат № 1: „Панда Екперт“ ООД с вх. № 984 подадена на 12.02.2015 г. в 14,30 часа. 

Офертата е подадена лично; 

Кандидат № 2: „Офис Консумативи“ ООД – гр. Варна с вх. № 1015 подадена на 13.02.2015 г. 

в 11,30 часа. Офертата е подадена лично. 

Офертите са подадени в определения за това краен срок. Комисията пристъпи към разглеждане 

на офертата на кандидатите, който процес се заключава в следното: 

Общ оглед на офертата, съгласно чл. 101в от ЗОП – наличие на непрозрачен плик с не нарушена 

цялост с приложените документи. Комисията отваря офертите, обявява ценовите предложения и 

предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите 

предложения. Комисията също подписва техническите и ценови предложения. В настоящото 

заседание не присъства представител на кандидатите нито представители на средствата за масово 

осведомяване. Кандидати, които не са представили всички изискуеми документи за участие, 

представили са техническо предложение, което не отговаря на показателите посочени от 

възложителя или са посочили цена за изпълнение по-висока от максималния финансов ресурс, 



 
 
,  

определен от възложителя не се допускат до следващите етапи от процедурата, в зависимост от 

етапа на който е установено несъответствието. 

Критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта. Ценовите предложения не трябва да 

бъдат по-високи от тези посочени от възложителя. Предложенията на кандидатите се оценяват по 

всеки показател, съгласно методиката за оценка, като на първо място се класира участникът 

получил най-голям общ брой точки по крайната Комплексна оценка (КО). 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното подаване и проверка на 

изискуемите документи, както следва: 

За кандидат № 1: Панда Експерт“ ООД: 

- Списък с представените документи в офертата – оригинал, подписан от………….., в качеството 

му на управител на дружеството, съгласно справката от ТР, извършена служебно от комисията; 

- Административни сведения за кандидата – оригинал, подписани от………………….; 

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията на проекта на договор – 

оригинал, подписана от ……………; 

- Декларация за запознаване с условията на публичната покана – оригинал, подписани от …… 

- Декларация за регистрация по ЗТР – оригинал, подписана от ………………….; 

- Списък на технически лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството – 

оригинал, пописан от …………………; 

- Декларация, относно наличието на сертификат за внедрена система за управление на качество – 

оригинал, пописан от ………………….; 

- Заверено копие от Сертификат за одобрение; 

- Заверено копие от Декларация за главен франзайз на дружеството за притежание на сертификат 

за одобрение на системата за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 с № 

SOF0368008/…………..2012 г. – подписана от ……………………..в качеството ѝ на управител; 

- Заверено копие на Сертификат – ISO 9001 Appendix; 

- Заверено копие на Сертификат – ISO 14001 Appendix; 

- Заверено копие на Сертификат на система за управление – ISO 9001; 

- Заверено копие на Приложение ISO 9001; 

- Списък на договори, изпълнени от участника през последните три години – оригинал, подписан 

…………….; 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение, издадена от ТП „ДЛС Шерба“ на Панда 

Експерт“ ООД; 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение, издадена от община Смядово на Панда 

Експерт“ ООД; 

- Заверено копие на препоръка за добро изпълнение, издадена от РУ „Социално осигуряване“ – 

гр. Шумен на Панда Експерт“ ООД; 

- Заверено копие на презентация на Панда Експерт“ ООД; 

- Техническо предложение (по образец) – оригинал, подписано от …………….; 

- Финансово предложение (по образец) – оригинал, подписано от ……………………. 

Комисията извърши служебно проверка за актуална регистрация на дружеството в ТР, като 

извлечението се прилага към процедурното досие. 

За кандидат № 2: „Офис консумативи“ ООД: 

- Административни сведения за кандидата – оригинал, подписани от ………….., в качеството му 

на управител и съдружник на дружеството; 

- Декларация, относно обстоятелството, че влаганите консумативи са одобрени от съответния 

производител и са подходящи за употреба за съответното копирно устройство – оригинал, пописан 

от…………….; 

- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията на проекта на договор – 

оригинал, подписана от …………………; 

- Декларация за запознаване с условията на публичната покана – оригинал, подписани от 

…………..; 

- Декларация за регистрация по ЗТР – оригинал, подписана от ……………….; 
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- Списък с изпълнени основни договори на дружеството – оригинал, подписани от ……………, с 

приложени заверени копия от препоръки за добро изпълнение (референции), съответно от община 

Вълчи дол и община Провадия; 

- общо представяне на дружеството; 

- Техническо предложение (по образец) – оригинал, подписано от ……………….; 

- Заверено копие от Сертификат за система за управление; 

- Заверени копия от свидетелство за регистрация на МПС – 2 броя; 

- Заверени копия на Сертификати издадени на служители на дружеството, в уверение на това, че 

същите са преминали обучение за сервизно обслужване на продукти – 2 броя; 

- Заверено копие от договор за наем за складово помещение, наето от дружеството; 

- заверено копие от „………………“ ЕООД издадено на дружеството за сертификация на 

кандидата в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 

18001:2007 за системи за управление; 

- Заверени копия на Сертификати – изписани само на английски език; 

- Финансово предложение (по образец) – оригинал, подписано от …………... 

Комисията извърши служебно проверка за актуална регистрация на дружеството в ТР, като 

извлечението се прилага към процедурното досие. 

С това приключва публичната част на заседанието. 

С оглед на горепосоченото, комисията единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

Кандидатите са приложили всички изискуеми документи, отговарят на поставените от 

възложителя условия за компетентност за извършване на услугата и се допускат до участие в 

следващите етапи от процедурата – разглеждане на техническото предложение. 
Комисия: 

1. ……………….. (п)   2. ……………….(п)   3. ……………(п) 

В закрито заседание комисията разгледа техническите предложения на участниците. 

Техническите предложения са попълнени, съгласно образеца. Комплексната оценка (КО) се 

определя, съгласно методиката за оценка по показатели, както следва: 

КО = К1 + К2 + К3 

 

К1 е показател за предлагана цена, който ще се определя след оценка на останалите показатели; 

К2 е показател за предлагания срок за изпълнение; 

К3 е показател за гарантиран минимален брой копия за всяко зареждане на тонер. 

 

1. ОЦЕНКАТА ПО ОТДЕЛНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ Е 

КАКТО СЛЕДВА: 

1.1 Оценка на участниците по показател К2: 

К2 е показател за предлагания срок за изпълнение, който се оценява по следната формула: 

К2= (С:D) x 10 

Където: 

С – най-кратък срок (в цели астрономически часа) за изпълнение на услугата, от предложените 

от участниците в процедурата; 

D – Срок (в цели астрономически часа) за изпълнение на услугата, предложен от оценяваният 

участник. 

10%-тежест на показателя. 

Максималният брой точки, който всеки участник може да получи по този показател е 10 т. 

Участник № 1: „Панда Експерт“ ООД предлага срок за изпълнение до 1 (един) 

астрономически час, след направена заявка от страна на възложителя. 

Участник № 2: „Офис консумативи“ ООД предлага срок за изпълнение до 1 (един) 

астрономически час, след направена заявка от страна на възложителя. 

Оценката по показател К2 на участник № 1 е: 

К2= (С:D) x 10 
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К2 = 1 х 10 
   1 

К2 = 1х10 

К2 = 10 точки 

По показател К2 участник № 1 получава максимален брой точки, а именно: 10 точки. 

 

Оценката по показател К2 на участник № 2 е: 

К2= (С:D) x 10 

К2 = 1 х 10 
    1 

К2 = 1х10 

К2 = 10 точки 

По показател К2 участник № 2 получава максимален брой точки, а именно: 10 точки. 

 

1.2. Оценка на участниците по показател К3: 

К3 е показател за гарантиран минимален брой копия за всяко зареждане на тонер, който се 

оценява по следната формула: 

K3 = (E:F) x 20 

Където: 

F – най-голям гарантиран общ брой копия на всяко едно презареждане, от предложените от 

участниците в процедурата ; 

E – гарантиран общ брой копия на всяко едно презареждане обявен от оценявания участник. 

Максималният брой точки, който всеки участник може да получи по този показател е 20 т. 

20%-тежест на показателя. 

 

Участник № 1: „Панда Експерт“ ООД предлага общ гарантиран брой копия за едно зареждане 

от 23 100 броя; 

Участник № 2: „Офис консумативи“ ООД предлага общ гарантиран брой копия за едно 

зареждане от 25 700 броя; 

Оценката по показател К3 на участник № 1 е: 

К2 = 23 100 х 20 

   25 700 

 

К2 = 0,9 х 20 

К2 = 18 точки 

По показател К3 участник № 1 получава 18 точки. 

 

Оценката по показател К3 на участник № 2 е: 

К2 = 25 700 х 20 

   25 700 

 

К2 = 1 х 20 

К2 = 20 точки 

По показател К3 участник № 2 получава максимален брой точки, а именно: 20 точки. 

 

1.3. Оценка на участниците по показател К1: 

Комисията продължи своята работа, като разгледа финансовите предложения на участниците, 

като предлаганата обща цена за изпълнение на услугата не може да надвишава прогнозния 

максимален финансов ресурс посочен от възложителя. 

Участник № 1: „Панда Експерт“ ООД предлага обща крайна цена за изпълнение на 

прогнозното количество на услугите е 2 949,00 лв. (две хиляди, деветстотин четиридесет и девет 

лева и нула стотинки), без ДДС; 
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Участник № 2: „Офис консумативи“ ООД предлага обща крайна цена за изпълнение на 

прогнозното количество на услугите е 2 940,00 лв. (две хиляди, деветстотин и четиридесет лева и 

нула стотинки), без ДДС. 

Прогнозният максимален финансов ресурс за изпълнение на поръчката, посочен от възложителя, 

е 3 000 лв., без ДДС. 

Предложенията на участниците не трябва да надвишават стойността посочена от възложителя. 

Участниците са изпълнили това изискване. 

К1 е показател за предлагана обща крайна цена (без включено ДДС) за изпълнение на услугата 

гарантиран минимален брой копия за всяко зареждане на тонер, който се оценява по следната 

формула: 

K1 = (A:B) x 70 

Където: 

A – най-ниска обща крайна цена за изпълнение на услугата, от предложените от участниците в 

процедурата; 

В – Oбща крайна цена за изпълнение на услугата, предложена от оценявания участник. 

70%-тежест на показателя. 

Максималният брой точки, който всеки участник може да получи по този показател е 70 т. 

Оценката по показател К1 на участник № 1 е: 
К1 = 2940,00 х 70 

   2949,00 

 

К1 = 0,99 х 70 

 

К1 = 69,3 точки 

 

По показател К1 участник № 1 получава: 69,3 точки. 

 

Оценката по показател К1 на участник № 2 е: 
К1 = 2940,00 х 70 

   2940,00 

 

К1 = 1 х 70 

 

К1 = 70 точки 

По показател К1 участник № 2 получава максимален брой точки, а именно: 70 точки. 

 

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) ЗА ВСЕКИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ: 

Комплексната оценка (КО) се определя, съгласно методиката за оценка по показателите К1, К2 

и К3, получена от сбора на точките по всеки един от оценените показатели, както следва: 

КО = К1 + К2 + К3 

2.1. Определяне на Комплексната оценка (КО) за участник № 1 – „Панда Експерт“ ООД: 
КО = 69,3 + 10 + 18 

КО = 97,3 точки 

 

2.2. Определяне на Комплексната оценка (КО) за участник № 2 – „Офис консумативи“ 

ООД: 

КО = 70 + 10 + 20 

КО = 100 точки 

Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо място се 

класира участникът с най-голям брой точки, получени като резултат от Комплексната оценка (КО). 

С оглед на горепосочените резултати, комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 
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Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, класиране по 

позиции, както следва: 

На първо място класира: 

Участник № 2: „Офис консумативи“ ООД, с ЕИК:………., със седалище и адрес на 

управление: гр…………, община…………, област…………, ул. „…………“ № .., ап. ., 

представлявано от……………., в качеството му на управител и съдружник на дружеството, с 

резултат от Комплексната оценка (КО) – от 100 точки, и с обща крайна цена за извършване на 

услугата в размер на 2 940,00 лв. (две хиляди, деветстотин и четиридесет лева и нула стотинки), 

без ДДС. 

На второ място класира: 

Участник № 1: „Панда Експерт“ ООД, с ЕИК:…………, със седалище и адрес на управление: 

област……….., община………, гр. …………., район ………ж. к. „………..“, ….. № …, бл. .., вх. .., 

ет. .., ап. .., представлявано от ………….., в качеството му на управител на дружеството, с резултат 

от Комплексната оценка (КО) – от 97,3 точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в 

размер на 2 949,00 лв. (две хиляди, деветстотин четиридесет и девет лева и нула стотинки), без 

ДДС; 

Няма класиран на трето място участник. 
Комисия: 

1. ……………….. (п)   2. ……………….(п)   3. ……………(п) 

С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията единодушно прие, следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 

1. Предлага на и. д. директор на СИДП ДП – гр. Шумен, да приеме извършеното класиране от 

комисията, което е удостоверено с протоколно решение № 2 от настоящия протокол. 

2. Предлага на и. д. директор на СИДП ДП – гр. Шумен, на основание чл. 101д, ал. 1 от ЗОП, да 

определи за изпълнител на обществената поръчка с обект – услуга, и с предмет на изпълнение: 

“Извършване на текущо зареждане на тонер-касети през 2015 г. за копирна офис техника – 

собственост на СИДП ДП – гр. Шумен, за нуждите на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен и обслужващ 

офис в гр. Варна”, класираният на първо място участник, както следва: 

„Офис консумативи“ ООД, с ЕИК:……., със седалище и адрес на управление: гр. ………., 

община………., област………, ул. „…………..“ № .., ап. .., представлявано от ………….., в 

качеството му на управител и съдружник на дружеството, с резултат от Комплексната оценка 

(КО) – от 100 точки, и с обща крайна цена за извършване на услугата в размер на 2 940,00 лв. (две 

хиляди, деветстотин и четиридесет лева и нула стотинки), без ДДС. 

3. Уведомява и. д. директор на СИДП ДП – гр. Шумен, че може да сключи договор за изпълнение 

на поръчката с втория участник, класиран на второ място, при условията на чл. 101е, ал. 3, т. 1 от 

ЗОП. 

Работата на комисията приключи в 15,30 часа на 17.02.2015 г. Настоящият протокол се състави в 

един (1) екземпляр, в изпълнение на разпоредбата на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП, състои се от 6 (шест) 

страници и се подписа от членовете на комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен. Протоколът подлежи на утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 101г, ал. 4, изречение 

второ от ЗОП и в същия ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

 

 

Комисия: 

1. ……………………..(п):    2. …………………….(п): 

 

3. …………….(п): 

 


