
УТВЪРЖДАВАМ: (п) не се чете 

Директор: Даниела Караманова 

 

 

 

ДОКЛАД 

 

От работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите, събрани по 

реда на чл. 186 и сл. От ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: 

„Доставка и монтаж на оборудване за провеждане на практическо обучение на 

ученици в ПГТО „Добри Желязков“ 

 

 

На 02.10.2020 г. в 14.00, в сградата на ПГТО „Добри Желязков“ - Сливен, в 

изпълнение на Заповед РД – 08 – 80/21.09.2020 г., на Директора на ПГТО „Добри 

Желязков“ - Сливен, комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите събрани 

по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: 

„Доставка и монтаж на оборудване за обзавеждане на учебна физико – механична 

лаборатория за изпитване на текстилни материали в ПГТО „Добри Желязков“ 

: 

 

Комисията бе в състав: 

Председател: Стоянка Младенова - главен счетоводител; 

Членове:  1. Даниел Петров – адвокат; 

  2. Здравка Дачева – ЗДУД. 

 

Проведе свое заседание по отваряне, разглеждане и оценка на офертите от 

участниците. 

 

На 21.09.2020 г. на сайта на Агенцията по обществени поръчки и в Профила на 

купувача на сайта на ПГТО „Добри Желязков“, гр. Сливен е публикувана обява с № РД - 

05 - 41. 

 

Комисията установи, че в определения от възложителя срок за подаване на 

офертите – 15.00 часа на 01.10.2020 г. са постъпили 1 брой оферти от участниците (по 

реда на тяхното подаване, съгласно регистъра за получаване на оферти), както следва: 

1. „Марвел“ ООД – Вх. № РД – 05 – 142/01.10.2020 г.; 

 

След обявяване на списъка с участниците и преди да бъдат отворени пликовете с 

офертите, всички членове на комисията, подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, 

приложени към настоящия протокол. 

На публичната част на заседанието на комисията не присъства представители на 

участниците. 

 

Комисията констатира, че пликовете в които са поставени офертите са запечатани, 

и с ненарушена цялост.  

 

Следвайки изискванията на ЗОП, Комисията извърши следните действия за всяка 

една от офертите по реда на тяхното постъпване. 

 

1. Отвори офертата на участник № 1 - „Марвел” ООД 

Комисията оповести документите съдържащи се в офертата. 



Председателят на комисията обяви ценовото предложение на участника по 

обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 – 11 430 лв. без ДДС; 

Обособена позиция № 2 – 22 290 лв. без ДДС; 

Обособена позиция № 3 – 18 240 лв. без ДДС; 

 

След това Комисията пристъпи към отваряне на техническите предложения на 

участника. Техническите предложения на участника бяха подписани от трима членове на 

комисията. Те подписаха и ценовото предложение на участника. 

  

След извършване на горните действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията. След приключване на своята работа, комисията ще уведоми 

всички участници за взетите решения с протокола от резултатите от оценяването на 

офертите, в съответствие с изискванията на чл. 97, ал. 4 от ЗОП. 

 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание. Комисията пристъпи 

към пълна проверка на документите и информацията в офертите на участниците за 

съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, при което се установи 

следното: 

 

1. Офертата на участник № 1 - „Марвел” ООД, съдържа всички изискуеми 

документи от Възложителя, поради което комисията допуска до проверка на техническите 

предложения за съответствие с техническото задание на Възложителя. 

Решението бе взето единодушно. 

 

След това Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения 

на допуснатите участници за съответствие с техническото задание на Възложителя, както 

следва: 

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите 

участници. 

Оценяването на офертите се извърши по критерий „икономически най – 

изгодна оферта“, съгласно критерия „Оптимално съотношение качество – цена“, съгласно 

чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка с ал. 5 от ЗОП и публикуваната от Възложителя методика за 

определяне на комплексната оценка на офертата. 

 

Съобразно утвърдената методика за оценка на офертите, комисията започна 

разглеждането на техническите предложения на участниците, при което установи 

следното: 

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите предложения на допуснатите 

участници по показателя „Предлагана цена за изпълнение на поръчката“, съгласно 

утвърдените Критерии и Методика за оценяване на офертите: 

 

1. Участник № 1 - „Марвел” ООД. 

Участника предлага да изпълни предмета на поръчката по обособена позиция 

№ 1 за 45 календарни дни след подписване на договора с Възложителя.  

Участника предлага следните гаранционни срокове за доставка на 

оборудването: 

1. Притежава собствен сервиз в гр. Пловдив; 

2. Сервизът се осигурява от фирма Марвел ООД; 

3. Наличие на резервни части в гр. Сливен – не; 

4. Наличие на резервни части в гр. Пловдив – да; 

5. Време за реакция при повреда на оборудването – 24 часа; 



6. Време за отстраняване на повредата – 72 часа; 

7. Готовност за доставка на части след изтичане на гаранцията – да; 

8. След гаранционен сервиз – да. 

 

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника съгласно 

публикуваната методика за определяне на комплексната оценка на офертата, като 

получава следните оценки по предвидените в нея показатели: 

По показателя предложена цена: 

 

Тц = 100 * 11 430.00/11 430.00 = 100 т. 

П 1 =  Т ц   х   0,60 = 100 * 0.60 = 60 т. 

 

По показателя “Условия на гаранционен сервиз и сервизно обслужване”: 

 

1. Участника разполага със собствен сервиз за ремонт на оборудването – 20 т. 

2. Склада за резервни части се намира извън гр. Сливен – 5 т.; 

3. Време за реакция при получаване на повреда – до 24 часа – 10 т.; 

4. Време за отстраняване на повреда – до 72 часа – 20 т.; 

5. Гаранционен срок на оборудването – 10 г. – 20 т.; 

6. Готовност за доставка на резервни части след изтичане на гаранцията – 10 

т.; 

7. Осигурен следгаранционен сервиз – 10 т. 

 

По показателя Т г.с. = 95 т. 

П 2 =  Т г.с.   х   0,20 = 95 * 0.2 = 19 т. 

 

По показателя “Съответствие с допълнителни технически изисквания”: 

 

№ Описание на оборудването: Оценяеми изисквания към 

оборудването 

Т

очки 

1 

Тринокулярен микроскоп 

Производител: Motic Europe SLU, 

Испания 

Модел: BA 210 LED 

 

 

 

 

 

 

ЗА МИКРОСКОПСКА КАМЕРА  

Производител: Motic Europe SLU, 

Испания 

Модел: Moticam S6 

- микроскопска глава - наклон  

възможност за въртене централно 

смазване; 

- - микроскопска глава с наклона 

на завъртане до 30° и възможност за 

завъртане на 360° 

- възможност за регулиране на 

разстоянието между 55-75 mm 

- окуляри: 10x/20 mm с диоптричен 

контрол 

 

- големина на сензора: 1/1.8" 

- разд. способност: 6 MP 

- време за експозиция: от 16 ms до 2 s 

10 

 

 

5 

 

 

5 

 

20 

 

 

20 

20 

20 

 

 

Т т = 100 т. 

П 3 = Т т * 0.20 = 100 * 0.20 = 20 т. 

Окончателната оценка е следната: 

П = П1 + П2 + П3 = 60 + 19 + 20 = 99 т. 

 

По обособена позиция № 2 



 

Участника предлага да изпълни предмета на поръчката по обособена позиция 

№ 2 за 45 календарни дни след подписване на договора с Възложителя.  

 

Участника предлага следните гаранционни срокове за доставка на 

оборудването: 

1. Притежава собствен сервиз в гр. Пловдив; 

2. Сервизът се осигурява от фирма Марвел ООД; 

3. Наличие на резервни части в гр. Сливен – не; 

4. Наличие на резервни части в гр. Пловдив – да; 

5. Време за реакция при повреда на оборудването – 24 часа; 

6. Време за отстраняване на повредата – 72 часа; 

7. Готовност за доставка на части след изтичане на гаранцията – да; 

8. След гаранционен сервиз – да. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото и ценово предложение 

съобразно утвърдената методика в тръжната документация. 

 

По показателя предложена цена: 

 

Тц = 100 * 22 290.00/22 290.00 = 100 т. 

П 1 =  Т ц   х   0,60 = 100 * 0.60 = 60 т. 

 

По показателя “Условия на гаранционен сервиз и сервизно обслужване”: 

 

8. Участника разполага със собствен сервиз за ремонт на оборудването – 20 т. 

9. Склада за резервни части се намира извън гр. Сливен – 5 т.; 

10. Време за реакция при получаване на повреда – до 24 часа – 10 т.; 

11. Време за отстраняване на повреда – до 72 часа – 20 т.; 

12. Гаранционен срок на оборудването – 10 г. – 20 т.; 

13. Готовност за доставка на резервни части след изтичане на гаранцията – 10 

т.; 

14. Осигурен следгаранционен сервиз – 10 т. 

 

По показателя Т г.с. = 95 т. 

П 2 =  Т г.с.   х   0,20 = 95 * 0.2 = 19 т. 

 

По показателя “Съответствие с допълнителни технически изисквания”: 

 

№ Описание на оборудването: Оценяеми изисквания към 

оборудването 

Т

очки 

1 

Електронна текстилна везна 

Производител: Kern & Sihn 

Gmbh, Германия 

Модел: PCD 300 - 3 

- LCD екран с подсвет; 

- Капацитет –  350 гр. 

 

20 

20  

 

Електронен уред за измерване на 

сука 

Производител: SDL Atlas, САЩ 

Kat. № Y220B/105353 

Възможност за промяна на тестовата 

дължина до 50 см 

 

20 

 

МОТОВИЛО – ЕЛЕКТРОННО  

Производител: SDL Atlas, САЩ 

Kat. № 105405 

  



 

Електронен крокметър- за 

определяне устойчивостите на 

цветовете на текстилните 

материали на сухо или мокро 

триене; 

Производител: SDL Atlas, САЩ 

Kat. № M238BB 

- движението на 16 mm ±0,1 mm тест – 

палец чрез ел.мотор; 

- наличие на държач на пробите и 

пружинен пръстен за закрепване на 

мострата; 

 

 

20 

 

20 

 

Т т = 100 т. 

П 3 = Т т * 0.20 = 100 * 0.20 = 20 т. 

Окончателната оценка е следната: 

П = П1 + П2 + П3 = 60 + 19 + 20 = 99 т. 

 

Обособена позиция № 3 

 

Участника предлага да изпълни предмета на поръчката по обособена позиция 

№ 3 за 45 календарни дни след подписване на договора с Възложителя.  

 

Участника предлага следните гаранционни срокове за доставка на 

оборудването: 

9. Притежава собствен сервиз в гр. Пловдив; 

10. Сервизът се осигурява от фирма Марвел ООД; 

11. Наличие на резервни части в гр. Сливен – не; 

12. Наличие на резервни части в гр. Пловдив – да; 

13. Време за реакция при повреда на оборудването – 24 часа; 

14. Време за отстраняване на повредата – 72 часа; 

15. Готовност за доставка на части след изтичане на гаранцията – да; 

16. След гаранционен сервиз – да. 

 

Комисията пристъпи към оценяване на техническото и ценово предложение 

съобразно утвърдената методика в тръжната документация. 

 

По показателя предложена цена: 

 

Тц = 100 * 18 240.00/18 240.00 = 100 т. 

П 1 =  Т ц   х   0,60 = 100 * 0.60 = 60 т. 

 

По показателя “Условия на гаранционен сервиз и сервизно обслужване”: 

 

15. Участника разполага със собствен сервиз за ремонт на оборудването – 20 т. 

16. Склада за резервни части се намира извън гр. Сливен – 5 т.; 

17. Време за реакция при получаване на повреда – до 24 часа – 10 т.; 

18. Време за отстраняване на повреда – до 72 часа – 20 т.; 

19. Гаранционен срок на оборудването – 10 г. – 20 т.; 

20. Готовност за доставка на резервни части след изтичане на гаранцията – 10 

т.; 

21. Осигурен следгаранционен сервиз – 10 т. 

 

По показателя Т г.с. = 95 т. 

П 2 =  Т г.с.   х   0,20 = 95 * 0.2 = 19 т. 

 

 



По показателя “Съответствие с допълнителни технически изисквания”: 

 

№ Описание на оборудването: Оценяеми изисквания към 

оборудването 

Т

очки 

1 

УНИВЕРСАЛЕН ТЕСТЕР ЗА 

ОПЪН И НАТИСК 

Производител: MECMESIN Ltd., 

Великобритания 

Модел: MULTITEST 2.5 - i 

- скорост 1...1000 mm/min 

- Fmax 2500 N 

- точност: ± 0,1% от капацитета на 

клетката 

 

40 

20 

40  

 

Т т = 100 т. 

П 3 = Т т * 0.20 = 100 * 0.20 = 20 т. 

Окончателната оценка е следната: 

П = П1 + П2 + П3 = 60 + 19 + 20 = 99 т. 

 

След оценка на всички показатели съобразно публикуваната методика, 

комисията единодушно класира участниците по следния начин: 

По обособена позиция № 1 

1. „Марвел“ ООД с 99 т. 

По обособена позиция № 2 

1. „Марвел“ ООД с 99 т. 

По обособена позиция № 3 

1. „Марвел“ ООД с 99 т. 

 

След като приключи своята работа по оценяване на постъпилите оферти 

комисията спазвайки разпоредбите на ЗОП, взе единодушно следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

Предвид получените резултати, съгласно формулата за изчисляване на 

Комплексна оценка, Комисията класира участниците, както следва: 

 

По обособена позиция № 1 

1. „Марвел“ ООД с 99 т. 

По обособена позиция № 2 

1. „Марвел“ ООД с 99 т. 

По обособена позиция № 3 

1. „Марвел“ ООД с 99 т. 

 

Водена от горното и спазвайки разпоредбите на ЗОП, комисията 

предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществената поръчка, по 

установения нормативен ред с класирания на първо място, а именно: Комисията предлага 

на Възложителя да сключи договор за изпълнение на поръчката с участника „Марвел“ 

ООД при следните параметри: 

 

По обособена позиция № 1: 

- цена на изпълнение на поръчката – 11 430 лева без включен ДДС; 

- срок за изпълнение – 45 календарни дни след подписване на договора с 

Възложителя; 

По обособена позиция № 2: 

- цена на изпълнение на поръчката – 22 290 лева без включен ДДС; 



- срок за изпълнение – 45 календарни дни след подписване на договора с 

Възложителя; 

По обособена позиция № 3: 

- цена на изпълнение на поръчката – 18 240 лева без включен ДДС; 

- срок за изпълнение – 45 календарни дни след подписване на договора с 

Възложителя; 

 

Предложението на участника съответства на изискванията на Възложителя и не 

надвишава определения финансов ресурс за изпълнение на услугата. 

Решенията на комисията са взети единодушно. 

 

Дата на съставяне на протокола: 02.10.2020 г. 

 

 

Председател: (п) не се чете 

 

 

Членове: 1. (п) не се чете    2. (п) не се чете 


