МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЛИВЕН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ”
8400 гр.Карнобат, ул.”Москва” №1, тел. (факс): 0559/22159
e-mail:dgskarnobat@uidp-sliven.com

ПРОТОКОЛ № 1
От работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-04/03.01.2019 год. на
Директора на ТП „ДГС Карнобат”, във връзка с Решение № РД-10-302/27.11.2018 година на
Директора на ТП „ДГС Карнобат” за откриване на процедура с предмет: „Поддръжка на офис
техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни
машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери, касови
апарати и др., вкл. и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП „ДГС Карнобат“ за
срок от 12 месеца”
Днес, 03.01.2019 год. в 13, 00 часа в административната сграда на ТП ”ДГС Карнобат” в
град Карнобат, се събра комисия в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев - зам.
директор на ТП „ДГС Карнобат” и ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП
„ДГС Карнобат”;
2 адв. Жени Ранкова– юрист при ТП „ДГС Карнобат”;
3. Валентина Райчева-счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”;
4. инж. Даниела Лукова-Генчева- лесничей при ТП „ДГС Карнобат”;
Резервни членове: 1. Женя Стаматова – пом. лесничей при ТП „ДГС Карнобат”;
2. Живка Атанасова – технолог при ТП „ДГС Карнобат”.
В изпълнение на заповед № РД-10-04/03.01.2019 г. на Директора на ТП ”ДГС
Карнобат” комисията се събра със задача да извърши разглеждане, оценка и класиране на
предложенията на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери,
скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми,
рутери, касови апарати и др., вкл. и техника в извънгаранционен срок) за нуждите на ТП „ДГС
Карнобат“ за срок от 12 месеца”
На заседанието присъстваха всички членове на комисията. Не се явиха представители на
кандидатите подали оферти.
Председателят на комисията откри заседанието, обяви и прочете текста на заповед № РД10-04/03.01.2019 г. и решение № РД-10-302/27.11.2018 година на Директора на ТП ”ДГС
Карнобат”, след което получи срещу подпис от отговорното лице протокол (извлечение от
входящия регистър) на лицата, подали оферти за участие в процедурата, ведно с постъпилите
оферти.
След запознаване с извлечението от входящия регистър на участниците, подали оферти,
съгласно изискванията на чл.51, ал.8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълни и подписа
декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 103, ал.2 от ЗОП.
От входящия регистър на лицата, подали оферти за участие се установи, че до изтичане на
предварително определения от Възложителя срок, а именно 16:30 часа на 02.01.2019 год., са
подадени 4 броя оферти за участие:
1. Оферта за участие, подадена от „Рейб” ЕООД, вх.№ ПО-00-128/28.12.2018 год. в 13:09
часа;
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2. Оферта за участие, подадена от „Айфест” ЕООД, вх.№ ПО-00-129/28.12.2018 год. в 13:1
часа;
3. Оферта за участие, подадена от „Комплекс 2000” ООД, вх.№ ПО-00-1/02.01.2019 год. в
9:55 часа;
4. Оферта за участие, подадена от „Комтехс България ЕООД , вх. № ПО-00-3/02.01. 2019
год. в 13:42 часа.
Офертите на участниците са представени съгласно разпоредбите на чл. 47, ал.2 от
ППЗОП, в непрозрачна опаковка и с ненарушена цялост.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на подадената от
участник №1 - „Рейб” ЕООД и установи: Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна
опаковка, с ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция.
Председателят на комисията отвори опаковката и предложи на останалите членове на
комисията да подпишат съдържащите се в нея документи- документи за подбор, техническо
предложение и плик с надпис „Предложени ценови параметри”. Всички подписаха наличните в
опаковката документи, както и плика с надпис „Предложени ценови параметри”.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на втория по ред
участник №2 - „Айфест” ЕООД. Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с
ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция.
Председателят на комисията отвори опаковката и предложи на останалите членове на
комисията да подпишат съдържащите се в нея документи - документи за подбор, техническо
предложение и плик с надпис „Предложени ценови параметри”. Всички подписаха наличните в
опаковката документи, както и плика с надпис „Предложени ценови параметри”.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на третия по ред
участник №3- „Комплекс 2000” ООД. Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна
опаковка, с ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция.
Председателят на комисията отвори опаковката и предложи на останалите членове на
комисията да подпишат съдържащите се в нея документи - документи за подбор, техническо
предложение и плик с надпис „Предложени ценови параметри”. Всички подписаха наличните в
опаковката документи, както и плика с надпис „Предложени ценови параметри”.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на опаковката на четвъртия по ред
участник - „Комтехс България” ЕООД. Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна
опаковка, с ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция.
Председателят на комисията отвори опаковката и предложи на останалите членове на
комисията да подпишат съдържащите се в нея документи - документи за подбор, техническо
предложение и плик с надпис „Предложени ценови параметри”. Всички подписаха наличните в
опаковката документи, както и плика с надпис „Предложени ценови параметри”.
След извършването на тези действия, председателят на комисията закри откритото
заседание в 13:50 часа.
Комисията продължи дейността си в закрито заседание, като разгледа документите по
чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и кретириите за
подбор, поставени от Възложителя и констатира следното:
1. Участник № 1 – „Рейб” ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна
опаковка, съдържащи документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и посочени в документацията за
участие, както следва:
№ по ред

Съдържание
„Документи за подбор”

1.

Оферта по образец, в която участникът посочва всички позиции, за

да
2

№ по ред

Съдържание
които кандидатства – Приложение № 1

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и
за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката – Приложение №2

3.

При участници обединения – документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият

Не-ЮЛ

4.

Физическите лица представят заверено копие от документ за
самоличност

Не-ЮЛ

5.

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не
е законният представител на участника

не

6.

Опис на приложените към офертата документи – Приложение №7

да

да

Техническо предложение
7.

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя –
Приложение №3

да

8.

Проект на договор – Приложение №8

да

9.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Приложение №4

да

10.

Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата –
Приложение №5

да

11.

Декларация по чл.3
Приложение № 10;

ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС-

Да

12.

Декларация от участника, че при изготвяне на офертата е спазил
задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и
условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква «д» от ППЗОП Приложение №9.

Да

т.8

и

чл.4

от

Плик „Ценово предложение“
Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно
цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично
изражение (в отделен запечатан плик с надпис
„Ценово
предложение”, поставен в плика с офертата)

да

След разглеждането им комисията установи, че участник №1 е представил всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние и в съответствие с
критериите за подбор, поради което допуска кандидата до следващия етап от процедурата.
2. Участник № 2 – „Айфест” ЕООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна
опаковка, съдържащи документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и посочени в документацията за
участие, както следва:
№ по ред
Съдържание
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№ по ред

Съдържание
„Документи за подбор”

1.

Оферта по образец, в която участникът посочва всички позиции, за
които кандидатства – Приложение № 1

да

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и
за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката – Приложение №2

да

3.

При участници обединения – документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият

Не-ЮЛ

4.

Физическите лица представят заверено копие от документ за
самоличност

Не-ЮЛ

5.

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не
е законният представител на участника

не

6.

Опис на приложените към офертата документи – Приложение №7

да

Техническо предложение
7.

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя –
Приложение №3

да

8.

Проект на договор – Приложение №8

да

9.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Приложение №4

да

10.

Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата –
Приложение №5

да

11.

Декларация по чл.3
Приложение № 10;

ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС-

да

12.

Декларация от участника, че при изготвяне на офертата е спазил
задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и
условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква «д» от ППЗОП Приложение №9.

да

т.8

и

чл.4

от

Плик „Ценово предложение“
Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно
цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично
изражение (в отделен запечатан плик с надпис
„Ценово
предложение”, поставен в плика с офертата)

да

След разглеждането им комисията установи, че участник №2 е представил всички
необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние, в съответствие с
критериите за подбор, поради което допуска кандидата до следващия етап на процедурата.
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3. Участник № 3 – „ Комплекс 2000” ООД е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка, съдържащи документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и посочени в
документацията за участие, както следва:
№ по ред
Съдържание
„Документи за подбор”
1.

Оферта по образец, в която участникът посочва всички позиции, за
които кандидатства – Приложение № 1

да

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и
за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката – Приложение №2

да

3.

При участници обединения – документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият

Не-ЮЛ

4.

Физическите лица представят заверено копие от документ за
самоличност

Не-ЮЛ

5.

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не
е законният представител на участника

не

6.

Опис на приложените към офертата документи – Приложение №7

да

Техническо предложение
7.

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя –
Приложение №3

да

8.

Проект на договор – Приложение №8

да

9.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Приложение №4

10.

Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата –
Приложение №5

11.

Декларация по чл.3
Приложение № 10;

12.

Декларация от участника, че при изготвяне на офертата е спазил
задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и
условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква «д» от ППЗОП Приложение №9.

т.8

и

чл.4

от

ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС-

Да-2 бр.
Да
Да-2 бр.
Да – 2 бр.

Плик „Ценово предложение“
Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно
да
цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично
изражение (в отделен запечатан плик с надпис
„Ценово
предложение”, поставен в плика с офертата)
След разглеждането на описаните документи комисията установи, че участник №3 е представил
всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние, в съответствие
с критериите за подбор. Допуска кандидата до следващия етап от процедурата.
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5. Участник № 4 – „Комтехс България” ЕООД е представил офертата си в запечатана
непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП и посочени в
документацията за участие, както следва:
№ по ред

Съдържание
„Документи за подбор”

1.

Оферта по образец, в която участникът посочва всички позиции, за
които кандидатства – Приложение № 1

да

2.

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за
кандидата в съответствие с изискванията на закона и условията на
възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в
обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и
за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на
поръчката – Приложение №2

да

3.

При участници обединения – документ, подписан от лицата в
обединението, в който задължително се посочва представляващият

Не-ЮЛ

4.

Физическите лица представят заверено копие от документ за
самоличност

Не-ЮЛ

5.

Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не
е законният представител на участника

не

6.

Опис на приложените към офертата документи – Приложение №7

да

Техническо предложение
7.

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя –
Приложение №3

да

8.

Проект на договор – Приложение №8

да

9.

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор –
Приложение №4

да

10.

Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата –
Приложение №5

да

11.

Декларация по чл.3
Приложение № 10;

ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС-

да

12.

Декларация от участника, че при изготвяне на офертата е спазил
задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и
условията на труд по чл.39, ал.3, т.1, буква «д» от ППЗОП Приложение №9.

да

т.8

и

чл.4

от

Плик „Ценово предложение“
Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно
цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично
изражение (в отделен запечатан плик с надпис
„Ценово
предложение”, поставен в плика с офертата)

да

6

След разглеждането на описаните по-горе документи, комисията установи, че участник
№4 е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията за лично състояние
в съответствие с критериите за подбор, поради което допуска кандидата до следващия етап на
процедурата.
След като бяха разгледани всички представени от участниците документи, комисията
единодушно

РЕШИ:
Отварянето на ценовите предложения да се извърши на 09.01.2019 год. в 09:00 часа в
административната сграда на ТП ”ДГС Карнобат”, намираща се в гр. Карнобат, ул.
„Москва” №1, като отварянето на ценовите предложения ще бъде извършено публично с
право да присъстват лицата, изброени в чл.54, ал.2 от ППЗОП.
В съответствие с чл.57, ал.3 от ППЗОП денят, часът и мястото на отваряне на ценовите
предложения да се обяви в профила на купувача http://www.uidp-sliven.com/procedures/2595
чрез публикуване на съобщение.
Настоящият протокол да бъде публикуван в профила на купувача и се изпрати до
участниците.
Всички решения в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на
комисията.
Настоящият протокол е подписан от всички членове на комисията без забележки.
Комисията приключи своята работа в 15.15 часа на 03.01.2019 год.

КОМИСИЯ:
Председател:......*П.......................
/инж. Христо Илиев/
Членове: 1. .......... *П..............
/Станка Банчева/

3. .................. *П...................
/Валентина Райчева/

2. ............ *П...................
/Жени Ранкова/

4. ............... *П........................
/инж. Даниела Лукова-Генчева/

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

7

