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ПРОТОКОЛ № 2 

 
Днес на 10.07.2017 г. в 14:00 часа в кабинет № 116 на Шуменския университет 

"Епископ Константин Преславски" се събра комисия назначена със Заповед № 1276 / 
20.06.2017 г.  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
адв. Тодор Златков Илиев  
и 
ЧЛЕНОВЕ:  
1. Мануел Таквор Мануелян - икономист, пом. ректор към ШУ; 
 
2. Драгомир Михайлов Михайлов, - икономист, специалист обществени 

поръчки към ШУ, 
 

със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез провеждане на публично 
състезание с предмет: "Доставка на строителни материали по предварителна заявка за 
нуждите на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски. 

Председателят на комисията уведоми присъстващите членове, че до изтичане на 
срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, допълнителни документи са постъпили от участниците: 
„Антас“ ООД, „Бодипласт Систем” ЕООД, „К2 Подови настилки “ ЕООД, „Нери 09“ ООД и 
„Лионес“ ООД.  

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на 
офертите на участниците в едно с допълнително представените документи по реда на чл. 54, 
ал. 9 от ППЗОП и проверка за установяване на съответствие на участниците с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор. 

Участник „Антас“ ООД. 

Офертата се отнася за обособени позиции: 

ОП № 10 „Инертни материали“ 

ОП № 18 „Покривни покрития, водостоци и аксесоари“. 

ОП № 21 „Черни метали“ 

Комисията констатира, че този участник е представил ЕЕДОП, в който е посочил 
изискващата се информация съгласно предварително обявените от възложителя условия.  
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С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника   „Антас“ ООД отговаря на посочените от страна на възложителя изисквания към 
личното състояние и критериите за подбор.  

 

Участник „Бодипласт Систем” ЕООД.  

Офертата се отнася за обособена позиция: ОП № 5 „Дограми“ 

Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно изложени в 
предходно изготвения протокол № 1. 

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника   „Бодипласт Систем” ЕООД отговаря на посочените от страна на възложителя 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

Участник „К2 Подови настилки “ ЕООД. 

Офертата се отнася за обособена позиция:ОП № 4 „Декоративни подови настилки“ 

Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно изложени в 
предходно изготвения протокол № 1, а също така участникът е представил и изисканото му 
нотариално заверено пълномощно. 

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника „К2 Подови настилки “ ЕООД отговаря на посочените от страна на възложителя 
изисквания към личното състояние и критериите за подбор. 

 

Участник „Нери 09“ ООД. 

Офертата се отнася за обособени позиции: 
ОП № 3 „В и К части“ 
ОП № 8 „Зидария“ 
ОП № 11 „Инструменти“ 
ОП № 13 „Крепежни елементи“ 
ОП № 14 „Лепила и шпакловки и аксесоари“ 
ОП № 15 „Метални профили за сухо строителство“ 
ОП № 16 „Облицовъчни материали“ 
ОП № 19 „Топлоизолации“ 
Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 

отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно изложени в 
предходно изготвения протокол № 1. 

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника „Нери 09” ООД отговаря на посочените от страна на възложителя изисквания 
към личното състояние и критериите за подбор. 
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Участник „Лионес“ ООД. 

Офертата се отнася за обособена позиция: 

ОП № 2  „Бои, грундове, лакове, мазилки“  

ОП № 7 „Ел. Материали“ 

ОП № 10 „Инертни материали“ 

ОП № 12 „Консумативи и аксесоари“ 

ОП № 17 „Отоплителни системи“ 

ОП № 20 „Фаянс и теракота“ 

Комисията констатира, че участника е представил допълнително ЕЕДОП, в който са 
отстранени всички констатирани от страна на комисията забележки подробно изложени в 
предходно изготвения протокол № 1. 

С оглед на така представените документи, комисията, счита, че офертата на 
участника „Лионес” ООД отговаря на посочените от страна на възложителя изисквания към 
личното състояние и критериите за подбор. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците: 

 

Участник „Антас“ ООД: 

ОП № 10 „Инертни материали“ 

1. Предложен срок за доставка 2 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 18 „Покривни покрития, водостоци и аксесоари“. 

1. Предложен срок за доставка 2 дни, след депозиране на писмена заявка; 
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2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

ОП № 21 „Черни метали“ 

1. Предложен срок за доставка  2 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

След разглеждане на така представените от страна на участника „Антас“ ООД 
технически предложения, комисията счита че същите съответстват на обявените условия, 
поради което, комисията на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, взе следните решения: 

Приема за съответстващи на предварително обявените условия техническите 
предложения на участника  „Антас“ ООД отнасящи се за обособени позиции:  

ОП № 10 „Инертни материали“,  
ОП № 18 „Покривни покрития, водостоци и аксесоари“,  
ОП № 21 „Черни метали“ . 
Участник „Бодипласт Систем” ЕООД.  

ОП № 5 „Дограми“ 

1. Предложен срок за доставка  30 дни, след депозиране на писмена заявка; 
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2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

След разглеждане на така представеното от страна на участника „Бодипласт Систем” 
ЕООД техническо предложение, комисията счита че същото съответства на обявените 
условия, поради което, комисията на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, взе следните 
решения: 

Приема за съответстващи на предварително обявените условия техническото 
предложение на участника  „Бодипласт Систем” ЕООД отнасящо се за обособена позиция: 
ОП № 5 „Дограми“ . 

 

Участник „К2 Подови настилки “ ЕООД. 

ОП № 4 „Декоративни подови настилки“ 

1. Предложен срок за доставка 2 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

След разглеждане на така представеното от страна на участника „К2 Подови 
настилки “ ЕООД техническо предложение, комисията счита че същото съответства на 
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обявените условия, поради което, комисията на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, взе 
следните решения: 

Приема за съответстващи на предварително обявените условия техническото 
предложение на участника „К2 Подови настилки “ ЕООД отнасящо се за обособена 
позиция: ОП № 4 „ Декоративни подови настилки “. 

 

Участник „Нери 09“ ООД. 

ОП № 3 „В и К части“ 

1. Предложен срок за доставка 3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 8 „Зидария“ 

1. Предложен срок за доставка  3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 
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ОП № 11 „Инструменти“ 

1. Предложен срок за доставка  3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 13 „Крепежни елементи“ 

1. Предложен срок за доставка  3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 14 „Лепила и шпакловки и аксесоари“ 

1. Предложен срок за доставка 3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 
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3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

ОП № 15 „Метални профили за сухо строителство“ 

1. Предложен срок за доставка 3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 16 „Облицовъчни материали“ 

1. Предложен срок за доставка 3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 
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6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 19 „Топлоизолации“ 

1. Предложен срок за доставка  3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

След разглеждане на така представените от страна на участника „Нери 09“ ООД 
технически предложения, комисията счита, че същите съответстват на обявените условия, 
поради което комисията на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, взе следните решения: 

Приема за съответстващи на предварително обявените условия техническите 
предложения на участника „Нери 09“ ООД отнасящи се за обособени позиции: 

ОП № 3 „В и К части“;  

ОП № 8 „Зидария“; 

ОП № 11 „Инструменти“;  

ОП № 13 „Крепежни елементи“;  

ОП № 14 „Лепила и шпакловки и аксесоари“; 

ОП № 15 „Метални профили за сухо строителство“; 

ОП № 16 „Облицовъчни материали“; 

ОП № 19 „Топлоизолации“. 

 

Участник „Лионес“ ООД. 

ОП № 2  „Бои, грундове, лакове, мазилки“  

1. Предложен срок за доставка 3 дни, след депозиране на писмена заявка; 
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2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 7 „Ел. Материали“ 

1. Предложен срок за доставка 3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 10 „Инертни материали“ 

1. Предложен срок за доставка  3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 
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4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 12 „Консумативи и аксесоари“ 

1. Предложен срок за доставка 3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 17 „Отоплителни системи“ 

1. Предложен срок за доставка 3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция; 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 
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6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

 

ОП № 20 „Фаянс и теракота“ 

1. Предложен срок за доставка  3 дни, след депозиране на писмена заявка; 

2. Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: две години, считано от 
датата сключване на договора или до достигане на предварително определения финансов 
ресурс на възложителя по обособената позиция. 

3. Участника е декларирал, че му е известно, че се задължава да достави материалите 
посочени в писмената заявка в указаните в нея място, дата и час; 

4. Участника е декларирал, че през цялото времетраене на договора, ще доставя 
материали покриващи изискванията на възложителя; 

5. Участника е заявил, че е запознат с всички документи, включени в документацията 
и приема да изпълни без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка; 

6. Участника е предложил срок на валидност на офертата от 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите; 

7. Участника е декларирал, че ще сключи договор в указания от възложителя срок. 

След разглеждане на така представените от страна на участника „Лионес“ ООД 
технически предложения, комисията счита че същите съответстват на обявените условия, 
поради което, комисията на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, взе следните решения: 

Приема за съответстващи на предварително обявените условия техническите 
предложения на участника „Лионес“ ООД отнасящи се за обособени позиции:   

ОП № 2 „Бои, грундове, лакове, мазилки“; 

ОП № 7 „Ел. Материали“; 

ОП № 10 „Инертни материали“; 

ОП № 12 „Консумативи и аксесоари“; 

ОП № 17 „Отоплителни системи“; 

ОП № 20 „Фаянс и теракота“. 

 

След извършване на преценката за съответствие на техническите предложения на 
участниците по отделните обособени позиции и на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП, 
комисията взе следните решения: 

Определя дата за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците 
17.07.2017 г. от 10:00 ч. в зала № 116 на Шуменския университет "Епископ Константин 
Преславски".  
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Rb3nara Ha rrpe,D,Ce,D,aTeiDIT Ha KOMHCIUITa ,D,a OIIOBeCTH ,D,aTaTa 3a OTBap51He H 

OIIOBeCT51BaHe Ha IIeHOBHTe rrpe,D,nO)I(eHH51 Ha yqaCTHHIIHTe, qpe3 IIOMeCTBaHe Ha Cn06IIIeHHe B 

rrpoqmna Ha KyrryBaqa Ha lllyMeHCKH yHHBepcHTeT "ErrHcKorr KoHcTaHTHH I1pecnaBCKH". 

IJpe,D,Ce,D,aTen51T Ha KOMHCH51Ta, yBe,D,OMH IIpHCbCTBaiiiHTe, qe me CBHKa cne,D,BaiiiOTO 

3aCe,D,aHHe Ha KOMHCH51Ta Ha 17.07.2017 r. OT 10:00 q_ 

Cne.n TOBa 3ace.naHHeTo Ha KOMHCH51Ta 6e 3aKpHTO. 

ITpomKona ce H3roTBii Ha 10.07.2017 r. 

KOMIICIUI: 

3aJIMqeHO o6CTOJITeJICTBO C'bfJiaCHO qJI.2 OT 33JI,[( 

(T. HnHeB) ------ en:. MHxall:noB) 
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