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II СОУ „Професор Никола Маринов“ гр. Търговище 

Адрес: бул. „Трайко Китанчев“ № 39, тел. 0601/6-48-93 

 

З А П О В Е Д  № A-541/13.02.2012г. 
 

 

На основание  чл. 2, ал.1, т.2 и чл. 2а, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени 

поръчки  и в изпълнение на чл. 19 от Инструкцията за изпълнението на дейностите по проекта „УСПЕХ“, 

утвърдена със Заповед № РД09-95/21.01.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката 

 

 

НАРЕЖДАМ 
 

Да се извърши избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали 

и консумативи за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за 

младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, 

схема BG051РО001-4.2.05”, въз основа на събрани не по-малко от 3 оферти, съдържащи техническо и 

финансово предложение. Изборът да се извърши при следните изисквания и условия: 

 

1. Предмет на пръчката -  „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по 

проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване 

и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05” 

 

2. Изисквания: 

2.1. Вид и количество: съгласно обобщената справка материали (Приложение №1) 

 

3. Показатели за избор и методика за оценка: Критерии за извършване на избора на изпълнител: 

“ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”, оценено при следните критерии: 

 предложена цена (Кц) -60% 

 График ( срок и начин) на доставка(Кс) -20% 

 Качество на предлагания продукт (Кк) – 20 % 

 

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки. 

 Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените оценки на 

предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в 

комплексното оценяване и се изчислява по формулата: 

  

 

 

 

3.1.  По показател Кц:  

Максималният брой точки по този показател е 60. 

Оценката на участниците по показател – Кц, се изчислява по следната формула: 

 

 

 

 

където: 
“C min” е най-ниската предложена обща цена за всяка една от обособените позиции на 

поръчката), 

 “C” е общата цена на участника. 

Общата цена се калкулира от комисията. 
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3.2. По показател Кс 

Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по следната 

формула: 

               

              

 

 

където: 

            Кс  - броят на точките на критерия, 

            С   - най-краткият срок на доставка, 

            Сn -  предложението на кандидата за срока на доставка 

 

Забележка: критерият Кс е за кандидатът предложил най-кратък срок на доставка в работни 

дни, същият получава максимален брой точки. Останалите кандидати получават точки по формулата 

посочена по-горе.  

При определяне на оценката по този показател комисията преценява реалистичността на 

оферирания срок с обосновката от техническата оферта. 

 

3.3. По показател  Kк:  

Максималният брой точки по този показател е 20   

 

 Кк-документи за съответствие на продуктите с изискванията на ЕС (например СЕ 

обозначение, декларации за произход, еко етикети и др..Наличие на такъв носи 5 т., а 

липсата му – 0 т. и това важи за всички обособени позиции. 

 Максималният брой точки се поставя на оферта, която съдържа посочените документи за 

всички продукти, които се предлагат.  

 За останалите оферти броят на точките се редуцира пропорционално. 

 

4. Срок за подаване на оферти: 22.02.2012 г. 17:00 ч. 

5. Приемането и регистрирането на оферти  да се извърши във Финансово - счетоводен отдел от 

Мехмед Реби, съгласно документацията за участие и „Входящ регистър на получените оферти“ 

 

6. Други изисквания: 

6.1. Срок за изпълнение на поръчката - до 5 (пет) дни от датата на Заявката от страна на възложителя; 

6.2. Място на изпълнение на поръчката: II СОУ „Професор Никола Маринов, гр. Търговище, бул. 

„Трайко Китанчев“ №39 

6.3. Срок на валидност на офертите - не по - малък от 20 (двадесет) календарни дни. 

 

7. Одобрявам документацията за участие: 

7.1. Декларация на кандидата (Приложение №2) 

7.2. Оферта от кандидата за участие в процедура за определяне на изпълнител (Приложение №3) 

7.3. Техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител (Приложение №4) 

7.4. Ценова оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител (Приложение №5) 

7.5. Входящ регистър за получените оферти (Приложение №6) 

 

Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението  на заповедта възлагам на ПДАСД Даниела Стойнова 

 

 

Директор: ………………………….        

 /Галя Панайотова/ 
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