
УТВЪРЖДАВАМ: (п) не се чете 

Директор: Даниела Караманова 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Днес 02.10.2020 г. в 14.00 часа, в сградата на ПГТО „Добри Желязков“, се проведе 

заседание на Комисия назначена със Заповед № РД – 08 – 80/21.09.2020 г., на Директора 

на ПГТО „Добри Желязков“, за разглеждане на постъпилите оферти по обявена 

обществена поръчка по реда на глава Двадесет и шеста, чл. 187 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“, 

финансирана от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност 1 

„Модернизиране на материално – техническата база“ приета с Решение № 172 от 

29.03.2019 г. на Министерски съвет.: 

 

Комисията бе в състав: 

Председател: Стоянка Младенова - главен счетоводител; 

Членове:  1. Инж. Даниел Петров – адвокат; 

  2. Здравка Дачева – ЗДУД. 

 

Комисията установи, че в срока по чл. 188, ал. 1 от ЗОП е постъпила една оферта. 

Председателя на комисията получи от деловодителя на училището получените до 

този момент оферти, след което всички членове на комисията се запознаха със 

съдържанието на Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП и комисията започна своята работа. 

Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията констатира, че е постъпила 1 бр. оферта: 

 

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

 

На публичната част на заседанието на комисията не присъстваха представители на 

участниците.  

 

Комисията констатира, че пликовете в които са поставени офертите (получени чрез 

куриер) са запечатани, и с ненарушена цялост. Комисията пристъпи към отваряне на 

постъпилата оферта. 

 

Комисията констатира, че офертата на „Марвел” ООД е поставена в запечатан 

непрозрачен плик, в който са поставени 7 бр., пликове. Един в който са поставени 

документи за допускане на кандидата за участие в процедурата и по два плика 

(техническо предложение и ценово предложение) за всяка една обособена позиция.  

 

След това Комисията пристъпи към отваряне на техническото предложение на 

участника, то бе подписано от трима членове на комисията. Комисията подписа и 

подаденото ценово предложение от участника. 

Комисията обяви цената за изпълнение на обществената поръчка от 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 завършване на тази процедура, комисията пристъпи към разглеждане на 

представените документи по допустимост. Представените от участника документи са 

следните: 

1. Списък на документите съдържащи се в офертата – Образец № 3; 

2. Техническо предложение – Образец № 2; 

3. Ценова оферта за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 1; 

4. Административни сведения за участника – Образец № 4; 

5. Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗОП – Образец № 5; 

6. Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗОП – Образец № 6; 

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

– Образец № 7 от двамата управители на дружеството; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата  – Образец № 8; 

9. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1м буква „в“ от ППЗОП – Образец № 9; 

10. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – Образец № 10; 

11. Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Образец № 11; 

12. Договор за доставка на оборудване – Образец № 12; 

13. Сертификат ISO 9001 : 2015 с обхват: „Търговия на едро и дребно с 

аналитична и контролно 0 измервателна апаратура, лабораторни мебели, 

машини и съоръжения за измерване и контрол, инструментална екипировка, 

консумативи и резервни части. Проектиране и производство на лабораторни 

мебели, аналитична и контролно – измервателна апаратура. Поддръжка и 

сервиз за предлаганите продукти. Консултиране и обучение на клиентите“.  

14. Подробно описание на предлаганото оборудване с описание на конкретния 

вид и технически параметри; 

Комисията констатира, че участникът е представил минимално изискващите се от 

него документи за допускане до участие в обществената поръчка, поради което 

 

РЕШИ: 

 

Допуска „МАРВЕЛ” ООД, до по нататъшно участие в обявената ОП. 

 

След приключване на частта за отваряне на офертите и допускане на кандидатите 

до по – нататъшно участие, комисията пристъпи към разглеждане на техническите 

предложения на допуснатите участници по реда, по който са входирани техните оферти. 

 

Разгледано бе техническото предложение на участника „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 оценяване на техническото и ценово предложение 

съобразно утвърдената методика в тръжната документация. 

 

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: 

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 * 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 

- движението на 16 mm ±0,1 mm тест – 

палец чрез ел.мотор; 

20 

 



цветовете на текстилните 

материали на сухо или мокро 

триене; 

Производител: SDL Atlas, САЩ 

Kat. № M238BB 

- наличие на държач на пробите и 

пружинен пръстен за закрепване на 

мострата; 

 

 

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: 

17. Притежава собствен сервиз в гр. Пловдив; 

18. Сервизът се осигурява от фирма Марвел ООД; 

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

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

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

22. Време за отстраняване на повредата – 72 часа; 

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

24. 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. 

 

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; 

 

 

С това комисията завърши своята работа и предаде протокола от своята работа за 

утвърждаване от възложителя. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

Председател: (п) не се чете 

 

 

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


