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№2
за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-04/03.01.2019 г. на Директора на
ТП „ДГС Карнобат”
Днес, 09.01.2019 год. в 9, 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”;
Присъстваха всички членове на комисията. В изпълнение на заповед № РД-10-04/03.01.2019 г. на Директора
на ТП ”ДГС Карнобат” комисията се събра със задача да отвори, разгледа и да класира представените в плик
„Предлагани ценови параметри” документи и допуснатите участници в откритата процедура по реда на Закона
за обществените поръчки 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, открита с Решение № РД-10-302/27.11.2018 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат” ”, изх.
№ ПО-00-116 от 27.11.2018 г., заведена в АОП под преписка 02716-2018-0178. За датата, часът и мястото на
заседанието на комисията участниците са уведомени чрез надлежно публикувано съобщение на профила на
купувача.
На днешното заседание не се явиха представляващи лицата подали оферти или техни упълномощени
представители. Не се явиха и представители на средствата за масово осведомяване.
Резултати от работата на комисията:
Съобразно входящия регистър на лицата, подали оферти за участие, от който е видно, 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, а именно:
1. Оферта за участие, подадена от „Рейб” ЕООД, вх.№ ПО-00-128/28.12.2018 год. в 13:09 часа;

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.

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения
/Приложение №3/ на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените
условия, като установи следното:
Техническото предложение на участника "РЕЙБ" ЕООД
е изготвено в съответствие с изискванията за
минимално съдържание съгл. чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и образците от документацията за участие.
Участникът е приел да изпълни обществената поръчка като спази изискванията на възложителя. Декларирал е,
че притежава сервизна база в гр. Сливен, ул. „Генерал Столипинов” №25А, с техническо оборудване за
изпитване, изследване и отстраняване на повреди. Декларирал е, че притежава оборотна техника с
еквивалентни характеристика на ремонтираната, в случаите когато е необходими продължителен ремонт.
Приел е мястото на изпълнение на услугата да бъде в административните сгради на възложителя, както и че
транспортните разходи ще са за сметка на изпълнителя. Задължил се е в случай на възникнала повреда да се
отзове на място в срок до два часа за отстраняването й, както и да отстрани повредата на място в срок от 24
часа, а когато естеството на повредата изисква повече от 24 часа се е задължил да предостави обортна техника
с еквивалентни параметри за периода на обслужването. Задължил се е при планов ремонт и профилактика да се
отзове на място в срок от 2 дни от уведомяването му. Декларирал е, че вложените при обслужването резервни
части, материали, консумативи и софтуер ще са нови, оригинални и/или съвместими съгласно изисванията на
прозводителя и ще отговарят на изскванията за качество определени нормативно. Декларирал е, че при
извършването на ремонтни дейности ще съставя протокол с описание на извършената работа, вложените
резервни части и гаранционните срокове, които поема. Декларирал е срок на валидност на офертата 90 дни от
крайния срок за депозирането на оферти в процедурата. Заявил е, че приема условията на проекта на договор и

ще сключи договор по приложения образец. Декларирал, е че при изготвяне на офертата са спазени всички
изисквания и задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заеотстта и
условията на труд. Заявил е, че до сключването на договор техническото предложение представлява
обвързващо споразумение между изпълнителя и възложителя. Гарантирал е, че е в състояние да изпълни
качествено поръчката в пълно съответствие с предлаганата цена.
Въз основа на гореизложеното, Комисията констатира, че офертата на участник №1 ”РЕЙБ ” ЕООД
отговаря на изискванията на Възложителя и допуска същия до отваряне на ценовото предложение.
2. Техническото предложение на участник ”АЙФЕСТ” ЕООД е изготвено в съответствие с изискванията
за минимално съдържание съгл. чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и образците от документацията за участие.
Участникът е приел да изпълни обществената поръчка като спази изискванията на възложителя, декларирал е,
че притежава сервизни бази в гр.София, гр.Пловдив и гр. Сливен, за които е посочен точен адрес и телефони за
връзка, както и че в базите разполага с техническо оборудване за изпитване, изследване и отстраняване на
повреди. Декларирал е, че притежава оборотна техника с еквивалентни характеристика на ремонтираната, в
случаите когато е необходими продължителен ремонт. Приел е мястото на изпълнение на услугата да бъде в
административните сгради на възложителя, както и че транспортните разходи ще са за сметка на изпълнителя.
Задължил се е в случай на възникнала повреда да се отзове на място в срок до два часа за отстраняването й,
както и да отстрани повредата на място в срок от 24 часа, а когато естеството на повредата изисква повече от
24 часа се е задължил да предостави обортна техника с еквивалентни параметри за периода на обслужването.
Задължил се е при планов ремонт и профилактика да се отзове на място в срок от 2 дни от уведомяването му.
Декларирал е, че вложените при обслужването резервни части, материали, консумативи и софтуер ще са нови,
оригинални и/или съвместими съгласно изисванията на прозводителя и ще отговарят на изскванията за
качество определени нормативно. Декларирал е, че при извършването на ремонтни дейности ще съставя
протокол с описание на извършената работа, вложените резервни части и гаранционните срокове, които поема.
Декларирал е срок на валидност на офертата 90 дни от крайния срок за депозирането на оферти в процедурата.
Заявил е, че приема условията на проекта на договор и ще сключи договор по приложения образец.
Декларирал, е че при изготвяне на офертата са спазени всички изисквания и задължения, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заеотстта и условията на труд. Заявил е, че до сключването на
договор техническото предложение представлява обвързващо споразумение между изпълнителя и
възложителя. Гарантирал е, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с
предлаганата цена.
Въз основа на гореизложеното, Комисията констатира, че офертата на участника ”АЙФЕСТ ” ЕООД
отговаря на изискванията на Възложителя и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.
3. Техническото предложение на участник ”КОМПЛЕКС 2000” ООД е изготвено в съответствие с
изискванията за минимално съдържание съгл. чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и образците от документацията за
участие. Участникът е приел да изпълни обществената поръчка като спази изискванията на възложителя,
декларирал е, че притежава две сервизни бази в гр.Бургас /с посочен точен адрес и телефони/ с необходимото
техническо оборудване за изпитване, изследване и отстраняване на повреди. Декларирал е, че притежава
оборотна техника с еквивалентни характеристика на ремонтираната, в случаите когато е необходими
продължителен ремонт. Приел е мястото на изпълнение на услугата да бъде в административните сгради на
възложителя, както и че транспортните разходи ще са за сметка на изпълнителя. Задължил се е в случай на
възникнала повреда да се отзове на място в срок до два часа за отстраняването й, както и да отстрани повредата
на място в срок от 24 часа, а когато естеството на повредата изисква повече от 24 часа се е задължил да
предостави обортна техника с еквивалентни параметри за периода на обслужването. Задължил се е при планов
ремонт и профилактика да се отзове на място в срок от 2 дни от уведомяването му. Декларирал е, че вложените
при обслужването резервни части, материали, консумативи и софтуер ще са нови, оригинални и/или
съвместими съгласно изисванията на прозводителя и ще отговарят на изскванията за качество определени
нормативно. Декларирал е, че при извършването на ремонтни дейности ще съставя протокол с описание на
извършената работа, вложените резервни части и гаранционните срокове, които поема. Декларирал е срок на
валидност на офертата 90 дни от крайния срок за депозирането на оферти в процедурата. Заявил е, че приема
условията на проекта на договор и ще сключи договор по приложения образец. Декларирал, е че при изготвяне
на офертата са спазени всички изисквания и задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна
среда, закрила на заеотстта и условията на труд. Заявил е, че до сключването на договор техническото
предложение представлява обвързващо споразумение между изпълнителя и възложителя. Гарантирал е, че е в
състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с предлаганата цена.
Въз основа на гореизложеното, Комисията констатира, че офертата на участник № 3 ”КОМПЛЕКС 2000”
ООД отговаря на изискванията на Възложителя и допуска същия до отваряне на ценовото предложение.
4. Техническо предложение на участник ”КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е изготвено в съответствие с
изискванията за минимално съдържание съгл. чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и образците от документацията за
участие. Участникът е приел да изпълни обществената поръчка като спази изискванията на възложителя,
декларирал е, че притежава сервизна база в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл.113 с техническо оборудване за
изпитване, изследване и отстраняване на повреди. Декларирал е, че притежава оборотна техника с
еквивалентни характеристика на ремонтираната, в случаите когато е необходими продължителен ремонт.
Приел е мястото на изпълнение на услугата да бъде в административните сгради на възложителя, както и че

транспортните разходи ще са за сметка на изпълнителя. Задължил се е в случай на възникнала повреда да се
отзове на място в срок до два часа за отстраняването й, както и да отстрани повредата на място в срок от 24
часа, а когато естеството на повредата изисква повече от 24 часа се е задължил да предостави обортна техника
с еквивалентни параметри за периода на обслужването. Задължил се е при планов ремонт и профилактика да се
отзове на място в срок от 2 дни от уведомяването му. Декларирал е, че вложените при обслужването резервни
части, материали, консумативи и софтуер ще са нови, оригинални и/или съвместими съгласно изисванията на
прозводителя и ще отговарят на изскванията за качество определени нормативно. Декларирал е, че при
извършването на ремонтни дейности ще съставя протокол с описание на извършената работа, вложените
резервни части и гаранционните срокове, които поема. Декларирал е срок на валидност на офертата 90 дни от
крайния срок за депозирането на оферти в процедурата. Заявил е, че приема условията на проекта на договор и
ще сключи договор по приложения образец. Декларирал, е че при изготвяне на офертата са спазени всички
изисквания и задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заеотстта и
условията на труд. Заявил е, че до сключването на договор техническото предложение представлява
обвързващо споразумение между изпълнителя и възложителя. Гарантирал е, че е в състояние да изпълни
качествено поръчката в пълно съответствие с предлаганата цена.
Въз основа на гореизложеното, Комисията констатира, че офертата на участника ”КОМТЕХС
БЪЛГАРИЯ” ЕООД отговаря на изискванията на Възложителя и реши участникът да бъде допуснат до
отваряне на ценовото предложение.
След като установи, че всички ценови предложения са положени в непрозрачни, с ненарушена цялост
и надписани съобразно изискванията на възложителя пликове, които са подписани надлежно от всички членове
на комисията, Председателят на комисията пристъпи към последователно отваряне на пликовете с ценовите
предложения. Председателят на комисията представи четирите ценови предложения за подписване на всички
членове на комисията. Всички членове на комисията подписаха ценовите предложения на участниците
/Приложение №6/.
Комисията установи, че участниците са направили следните ценови предложения:
1. За участник №1 - ”РЕЙБ ” ЕООД
- предлагана цена - 82 (осемдесет и два) лева на месец без включен ДДС, общо за 12 месеца – 984,00
(деветстотин осемдесет и четири) лева без включено ДДС.
- процент отстъпка за извършването на други неупоменати ремонтни дейности – 12 % от предлаганите
цени на дребно в сервиза на изпълнителя.
- процент отстъпка за доставка на резервни части, материали, консумативи в размер на 7 % от
предлаганите цени на дребно в сервиза на изпълнителя.
2. За участник №2 - ”АЙФЕСТ” ЕООД
- предлагана цена -150 (сто и петдесет) лева на месец без включен ДДС, общо за 12 месеца – 1800 (
хиляда и осемстотин) лева без включено ДДС.
- процент отстъпка за извършването на други неупоменати ремонтни дейности – 15 % от предлаганите
цени на дребно в сервиза на изпълнителя.
- процент отстъпка за доставка на резервни части, материали, консумативи в размер на 10 % от
предлаганите цени на дребно в сервиза на изпълнителя.
3. За участник №3 - ”КОМПЛЕКС 2000” ООД
- предлагана цена -725 (седемстотин и двадесет и пет) лева на месец без включен ДДС, общо за 12
месеца – 8700 (осем хиляди и седемстотин) лева без включено ДДС.
- процент отстъпка за извършването на други неупоменати ремонтни дейности – 20 % от предлаганите
цени на дребно в сервиза на изпълнителя.
- процент отстъпка за доставка на резервни части, материали, консумативи в размер на 20 % от
предлаганите цени на дребно в сервиза на изпълнителя.
4. За участник №4 - “КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД
- предлагана цена - 92 (деветдесет и два) лева на месец без включен ДДС, общо за 12 месеца – 1104,00
(хиляда сто и четири) лева без включено ДДС.
- процент отстъпка за извършването на други неупоменати ремонтни дейности – 10 %
- процент отстъпка за доставка на резервни части, материали, консумативи – 5 %.
Комисията пристъпи към оценяване на офертите съобразно чл. 70 и чл. 72 от ЗОП. Оценката в
процентно съотношение за по-благоприятна оферта бе извършена въз основа на методическите указания на
АОП, чрез прилагането на следната формула: С=(Б-А)/Бх100, където А е стойността на циновото
предложение, което се проверява, Б е средната стойност/средноаритметична стойност/ от ценовите
предложения на останалите трима участници, а С е отклонението на конкретното предложение спрямо
останалите ценови предложения, изчислено в проценти.
След извършените изчисления Комисията констатира, че ценовото предложение на „РЕЙБ” ЕООД е
със 74, 56 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.
Предложението на „КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е със 71,16 % по-благоприятно от средната
стойност на предложенията на останалите участници.

Предложението на „АЙФЕСТ” ЕООД е със 49, 94 % по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници.
Във връзка с направената констатация и на основание чл. 72, ал.1 от ЗОП, Комисията
ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
Участниците „РЕЙБ” ЕООД, „КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, „АЙФЕСТ” ЕООД да бъдат
уведомени, че в 5 /пет/ дневен срок от получаване на специално съобщение, трябва да представят подробна
писмена обосновка на своите ценови предложения, която да е съобразена и с изискванията на чл.72, ал.2 от
ЗОП, а именно: обосновката може да се отнася до икономическите особености на предоставяните услуги,
избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за
предоставянето на продуктите или услугите, оригиналност на предложеното от участника решение по
отношение на услугите, спазването на задълженията по чл.115 от ЗОП, възможността участникът да получи
държавна помощ.
Заседанието на комисията приключи в 10, 30 часа на 09.01.2019 година. Настоящият протокол бе
изготвен на 09.01.2019 г.
КОМИСИЯ:
Председател:.............*П................
/инж. Христо Илиев/
Членове: 1. ........... *П.............
/Станка Банчева/
3. ........... *П..........................
/Валентина Райчева/

*Данни заличени на основание чл.2 от ЗЗЛД

2. ....... *П........................
/адв. Жени Ранкова /
4. ................ *П.......................
/Даниела Лукова-Генчева/

