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№3
за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-10-3/03.01.2019 г. на Директора на
ТП „ДГС Карнобат”
Днес, 17.01.2019 г., в 9,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” на основание
Заповед № РД-10-03/03.01.2019 год. на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, се събра Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев – зам. директор при ТП „ДГС Карнобат”;
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”
Констатирано бе, че присъстват всички членове на комисията, определена да разгледа получените
оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка открита с Решение № РД-10-303/27.11.2018 година на
Директора на ТП „ДГС Карнобат” с предмет на процедурата: „Техническо обслужване, ремонт, доставка и
монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС
Карнобат” по обособени позиции за срок от 12 месеца, заведена в АОП под преписка №2716-2018-0179, номер
на обявлението в ОВ на ЕС:2018/S 230-525382 в следните обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Техническо обслужване, ремонт, доставка и монтаж на резервни части,
консумативи и принадлежности за МПС, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за
срок от 12 м., съгласно Техническата спецификация.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка, баланс и монтаж на нови гуми /зимни и летни/ и ремонт на стари
/зимни и летни/ гуми за автомобили, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Карнобат” за срок
от 12 м., съгласно Техническата спецификациs.
Заседанието бе свикано от председателя на комисията след изтичане на срока по чл. 57, ал. 3 от
ППЗОM, съобразно публикуваното съобщение за отваряне на ценовите предложения. Не бяха направени
отводи от никой от членовете на комисията.
Председателят на комисията откри заседанието и запозна състава на комисията с работата й.
На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на кандидатите, подали оферти за
процедурата, както и не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване..
В съответствие с разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП, преди отварянето и оповестяването на ценовите
оферти, председателят на комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите по другите показатели,
съобразно протокол № 2 - до участие в следващия етап на процедурата са допуснати и двамата участници:
1. «Поликсена» ООД, с ЕИК 102882220, седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе п.к. 8470, ул.
«Георги Димитров» № 25, с вх. №ПО-00-130/31.12.2018 година в 10,21 часа, за обособена позиция №1 и
обособена позиция 2.
2. «ПРИМЕКС» ЕООД, с ЕИК 127033207, седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, пк.9930 ул.
«Ропотамо» № 7, управлявано от Георги Крумов Пешев, оферта с вх. № ПО-00-2/02.01.2019 година в 13.12
часа, за обособена позиция №2.
На настоящото заседание ще бъдат разгледани ценовите предложения на участниците.
1. Комисията пристъпи към отваряне на Плик « Предлагани ценови параметри» за обособена позиция
№1 на «Поликсена» ООД
Пликът съдържащ ценово предложение Приложение № 3.1. е запечатан с ненарушена цялост, подписан
от всички членове на комисията, подписано от всички беше и ценовото предложение. Критерий за възлагане
на поръчката е „Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на
разходите, както и на показателите, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с
предмета на обществената поръчка”
Крайно класиране на участника в обособена позиция № 1 бе извършено след оценка на постъпилото
предложение по следната формула, КО=К1+К2+К3, в която
КО – коплексна оценка на съответния участник. Максимално – 100% или 100 точки.

К1 – с тежест 40% (40 точки) – обща стойност на оригиналните резервни части, материали и консумативи
за МПС, съгласно приложената техническа спецификация.
К2 - с тежест 30% (30 точки). Цена на часовата ставка за вложения труд /в лева за час/ по време на
техническото обслужване и ремонт на МПС.
К3 – с тежест 30% /30 точки/. Предложен гаранционен срок за извършените работи /в месеци/.
Комисията пристъпи към преглед и оценка на предложената от единствения допуснат участник №1
«Поликсена» ООД за обособена позиция 1, ценова оферта за изпълнение на предмета на настоящата
обществена поръчка, като констатира, че в плика с надпис «Предлагани ценови параметри» се съдържа ценово
предложение – по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано. Бе констатирано, че
ценовото предложение на участник №1 „Поликсена” ООД за обособена позиция № 1 е изготвено в
съответствие с изискванията на Възложителя, не съдържа стойности над пределните посочени от възложителя
и не надхвърля максималният финансов ресурс за позицията, определен от Възложителя.
Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката, без ДДС, както следва:
1. Крайна обща цена за доставка на авточасти и консумативи /К1/: 5618, 09 /пет хиляди шестстотин и
осемнадесет лева и девет стотинки/ лева без ДДС и посочени единични цени, за всички изброени в таблица
резервни части.
2. Предлагана цена за извършване на ремонтните дейности е: 8.33 /осем лева тридесет и три стотинки/
лева без ДДС за положен труд за 1 /един/ сервизен час – К2.
3. Предлаган гаранционен срок за извършените работи: 12 /дванадесет/ месеца – К3.
За обособена позиция № 1 няма подадени оферти от друг участник.
2. Комисията пристъпи към отваряне на пликовете « Предлагани ценови параметри» за обособена
позиция №2.
Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка е икономически най-изгодна оферта,
определена по критерий: „Оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената и
нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти,
свързани с предмета на обществената поръчка”.
Комисията пристъпи към разглеждане на офертите и
оценяването им в съответствие с приетата методика по следната формула: К0=К1+К2+К3, където
К0 – комплексна оценка на съответния участник. Максимално – 100% или 100 точки.
К1 – с тежест 40% /40точки/ - обща стойност на доставката на гуми за МПС, съгласно приложената
техническа спицификация.
Участникът предложил „най-ниска обща стойност за доставката на гуми за МПС получава
максималния брой от 40 точки. Останалите участници получават от 0 до 40 точки, формирани по следния
начин: най-ниската обща стойност за доставката на гуми за МПС се дели на предложената от съответния
участник обща стойност за доставката на гуми за МПС и резултатът се умножава по тежестта на критерия като
абсолютна стойност 40.
К2 - с тежест 30% /30 точки/. Цена за ремонт на 1 (един) брой гума (в лева) на МПС получава
максималния брой от 30 точки. Останалите участници получават от 0 до 30 точки формирани по следния
начин: „най-ниската цена” за ремонт на 1 (един) брой гума (в лева) на МПС се дели на предложената от
съответния участник цена за ремонт на 1 (един) бр. гума (в лева) на МПС и резултатът се умножава по тежестта
на критерия като абсолютна стойност 30.
К3 – с тежест 30% /30 точки/. Предложен гаранционен срок на доставените гуми /в месеци/.
Участникът, който предлага „най-дълъг гаранционен срок” на доставените гуми /в месеци/ получава
максималния брой от 30 точки. Останалите участници получават от 0 до 30 точки, формирани по следния
начин: предложения от съответния участник гаранционен срок на доставените гуми /в месеци/ се дели на „найдългия гаранционен срок” за доставка на гуми /в месеци/ и резултатът се умножава с тежестта на критерия като
абсолютна стойност 30.
За обособена позиция № 2 са допуснати и се разглеждат ценовите предложения на двамата
участници, а именно «Поликсена» ООД и «ПРИМЕКС» ЕООД.
Комисията пристъпи към преглед на предложената ценова оферта от участник №1 «Поликсена»
ООД за обособена позиция 2 като констатира, че в плика с надпис «Предлагани ценови параметри» се
съдържа ценово предложение – по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано. Ценовото
предложение на участник №1 „Поликсена” ООД за обособена позиция № 2 е изготвено в съответствие с
изискванията на Възложителя, не съдържа стойности над определните от възложителя и не надхвърля
максималният финансов ресурс за позицията, определен от Възложителя.
Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката без ДДС, както следва:
1. Крайна обща цена /К1/: 4227,00 / четири хиляди двеста двадесет и седем/ лева без ДДС.
2. Предлагана цена за ремонт на 1 брой гума /К2/: 6,00 /шест/ лева без ДДС.
3. Предлаган гаранционен срок за извършените работи: 12 /дванадесет/ месеца – К3.
Комисията пристъпи към преглед на предложената ценова оферта от участник №2 «ПРИМЕКС» ЕООД за
обособена позиция 2. Бе констатирано, че плика с надпис «Предлагани ценови параметри» се съдържа ценово
предложение – по образец от документацията за участие, подписано и подпечатано. Ценовото предложение на
участник №2 „Примекс” ЕООД за обособена позиция № 2, е изготвено в съответствие с изискванията на

Възложителя, не съдържа стойности над определните посочени от възложителя и не надхвърля максималният
финансов ресурс, определен от Възложителя.
Участникът е предложил цена за изпълнение на поръчката, без ДДС, както следва:
1. Крайна обща цена /К1/: 4523,55 / четири хиляди петстотин двадесет и три лева и петдесет и пет
стотинки/ лева без ДДС.
2. Предлагана цена за ремонт на 1 брой гума /К2/:14,96 /четиринадесет лева и деветдесте и шест ст./
лева без ДДС.
3. Предлаган гаранционен срок за извършените работи: 24 /двадесет и четири/ месеца – К3.
След като отвори, оповести и разгледа ценовите предложения за обособена позиция №2 на допуснатите
участници, Комисията установи:
Резултати от класиране за участник №1 «Поликсена»ООД:
К1=4227,00/4227,00х40=40 точки; К2=6,00/6,00х30= 30 точки; К3=12/24х30= 15 точки
Ко=К1+К2+К3= 40+30+15=85 точки за участник №1 „Поликсена” ООД
Резултати от класиране за участник №2 - „ПРИМЕКС” ЕООД:
К1=4227,00/4523,55х40=37,38 точки; К2=6,00/14, 96,00х30= 12,03 точки; К3=24/24х30= 30 точки
Ко=К1+К2+К3= 37, 38+12,03+30=79, 41 точки за участник №2 - „ПРИМЕКС” ЕООД:
3. Комисията извърши крайното класиране, както следва:
3.1. Първо място за обособена позиция 1 с комплексна оценка от 100 т. и предложена крайна
цена от 5618, 09 /пет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и девет стотинки/ лева без ДДС и предлагана цена
за извършване на ремонтните дейности от 8.33 /осем точка тридесет и три/ лева без ДДС за положен труд за 1
/един/ сервизен час, както и предложен гаранционен срок за извършените работи от 12 /дванадесет/ месеца е
класиран участник: «Поликсена» ООД, с ЕИК 102882220, седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе
п.к. 8470, ул. «Георги Димитров» № 25, представлявано от Поликсена Илиева Рачева – в качеството й на
управител.
На второ място за обособена позиция 1 – класиран няма, поради липса на други постъпили оферти
за позицията.
3.2. Първо място за обособена позиция 2 с комплексна оценка от 85 точки, с предложена крайна
обща цена: 4227, 00 /четири хиляди двеста двадесет и седем/ лева без ДДС, при предлагана цена за ремонт на 1
брой гума: 6,00 /шест/ лева без ДДС и предложен гаранционен срок за извършените работи от 12 /дванадесет/
месеца е класиран участник №1- «Поликсена» ООД, с ЕИК 102882220, седалище и адрес на управление: гр.
Сунгурларе п.к. 8470, ул. «Георги Димитров» № 25, представлявано от Поликсена Илиева Рачева, в качеството
си на управител.
На второ място за обособена позиция 2 с комплексна оценка от 79, 41 точки, с предложена
крайна обща цена: 4523, 55 /четири хиляди петстотин двадесет и три лева и петдесет и пет ст./ лева без ДДС и
при предлагана цена за ремонт на 1 брой гума: 14, 96 /четиринадесет лева и деветдесет и шест стотинки/ лева
без ДДС и предложен гаранционен срок за извършените работи от 24 /двадесет и четири/ месеца е класиран
участник №2 - «ПРИМЕКС» ЕООД, с ЕИК 127033207, седалище и адрес на управление: гр. Каспичан,
пк.9930 ул. «Ропотамо» № 7, управлявано от Георги Крумов Пешев, оферта с вх. № ПО-00-2/02.01.2019 година
в 13.12 часа, за обособена позиция №2.
Всички констатации в настоящия протокол са направени единодушно с решение на всички членове на
комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без забележки и изразени особени мнения.
Заседанието на комисията приключи в 10, 05 часа на 17.01.2019 година.
Настоящият протокол №3 се състави и подписа на основание чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.54,
ал.1-8 от ППЗОП на 17.01.2019 година
На основание чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП настоящият протокол да се публикува в профила на купувача
на адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/2596
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/

