УТВЪРДИЛ: …п...зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП
Директор ТП „ДГС Стара Загора
/инж.Иван Чергеланов/

ПРОТОКОЛ
Днес,26.05.2020 год. в 11.00 часа, в административната сграда на ТП”ДГС
Стара Загора”, находяща се в гр. Стара Загора,на ул.”12-ти пехотен полк”№22,
комисия, назначена със Заповед № РД-10-300/26.05.2020 год. на Директора на
ТП”ДГС Стара Загора”, в съответствие с разпоредбите на чл. 103 от Закона за
обществените поръчки, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Инж.Иван Гагов – зам.директор при ТП ДГС Стара Загора
ЧЛЕНОВЕ:
Адв.Румяна Атанасова – юрист при ТП ДГС Стара Загора
Галина Стоянова- икономист при ТП ДГС Стара Загора
Се събра да изпълни задачата:
Да извърши разглеждане, оценка и класиране на оферти за участие в рамките на
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по
реда на ЗОП с предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати
и пособия за срок от 12 месеца“ при спазване изискванията на Закона за
обществените поръчки, Правилника за неговото прилагане и условията, определени от
Възложителя в документацията за участие.
На 07.05.2020г. в профила на купувача,на интернет адрес https://dgsstarazagora.uidpsliven.com/procedures/4290 е публикувана обява с изх.№ПО-10-19/07.05.2020г. за
събиране на оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за
получаване на офертите до 17:00 на 18.05.2019г.Едновременно с това на 07.05.2020г.
под ID №9098549 на Портала на обществените поръчки на АОП е публикувана кратка
информация за поръчката.
В първоначално определения срок-17:00 часа на 18.05.2020г. не бяха получени
определеният съгласно чл.188,ал.2 от ЗОП брой оферти,във връзка с което срокът на
тяхното получаване беше удължен до 17:00 часа на 22.05.2020г.Информация с
изходящ номер №ПО-10-21/19.05.2020г. за удължаване на срока е публикувана под ID
№9098836 на Портала на обществените поръчки на АОП.
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До крайния срок за получаване на оферти 17:00 часа на 22.05.2020г. се постъпили
2/две/ оферти, както следва:
1.Оферта с вх.№ПО-05-36/13.05.2020 г. в 11:30 часа представена от „ПАНДА
ЕКСПЕРТ“ ООД,с ЕИК:131298528 с адрес за кореспонденция: гр.Варна,
ул.“Русе“№33, тел.:052/605860 ,Електронна поща: elitsa.popova@office1.bg;
2.Оферта с вх.№ПО-05-37/15.05.2020 г. в 15:40 часа представена от „Орбита“
ЕООД,с адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, п.к.6000, кв. Индустриален, Бивша
база „Булгарплод“,Склад №1, тел.:0898 688 297, Електронна поща: orbita@abv.bg;
Двете оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки.Офертите са
постъпили в срок.
Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и
протокола по чл.48,ал.6 от ППЗОП.
На заседанието не присъстват представители на участниците. Председателят и всички
членове на комисията попълниха и представиха декларации по чл.51,ал.8 от ППЗОП
за обстоятелствата по чл.103,ал.2 ЗОП.
При разглеждане на представените документи,комисията констатира следното
съдържание:
Представени документи от участник „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД:
1. Образец на оферта, който съдържа, административни сведения за участника,
опис на представените документи – Приложение №1 ;
2. техническо предложение, съдържащо:
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя – Приложение №2;
в) декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3-6 от ЗОП - Приложение
№3;
г) декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Приложение №4;
д) декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 ал.1, т.1 ЗОП - Приложение №5;
е) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -Приложение №7
ж) Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка Приложение №8
и) Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари Приложение №10;
3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника,представено в
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” –
Приложение №9
4.Декларация че няма да използва подизпълнители;
Представени документи от участник „Орбита“ ЕООД:
1. Образец на оферта, който съдържа, административни сведения за участника,
опис на представените документи – Приложение №1 ;
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2. техническо предложение, съдържащо:
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложителя – Приложение №2;
в) декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.3-6 от ЗОП - Приложение
№3;
г) декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП Приложение №4;
д) декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 ал.1, т.1 ЗОП - Приложение №5;
е) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -Приложение №7
ж) Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка Приложение №8
и) Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари Приложение №10;
3. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника,представено в
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри” –
Приложение №9
4.Декларация че няма да ползва подизпълнител.
5.Проект на договор;
След действията по разглеждане и обсъждане комисията констатира,че офертите на
двамата участника „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД и „Орбита“ ЕООД са валидни като
форма и съдържание,поради което единодушно решиха:
Допускат до следващ етап в процедурата и двамата участника,а именно разглеждане и
оценка на представените технически предложения от участниците.
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „ПАДНА
ЕКСПЕРТ“ ООД. Участникът декларира,че:
1. Се съгласява да доставя заявените артикули (включително и при необходимост
допълнителни такива) през срока на действие на сключения договор.
2. В случай, че доставен от тях артикул има дефект или е негоден за изпълнение на
предназначението, за което е закупен, да го подмени изцяло за своя сметка.
3. Предлага срок за доставка след заявка 3/три/ работни дни, считано от датата на
писмена поръчка за доставка.
4. Предлага срок за замяна при установени нарушения на качеството, или
пакетировката след доставка на артикула 3/три/ работни дни от уведомяването им.
5. Предлага 5 % /пет процента/ отсъпка на хигиенни материали, почистващи
препарати и пособия, извън техническата спецификация.
6. Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП „ДГС
Стара Загора“, находяща се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора,
ул. "12-ти пехотен полк” № 22.
7. Срокът на валидност на офертата е 90(деветдесет) календарни дни от крайния
срок за подаване на офертите, съгласно обявата за обществената поръчка.
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Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на „Орбита“
ЕООД. Участникът декларира,че:
1. Се съгласява да доставя заявените артикули (включително и при необходимост
допълнителни такива) през срока на действие на сключения договор.
2. В случай, че доставен от тях артикул има дефект или е негоден за изпълнение на
предназначението, за което е закупен, да го подмени изцяло за своя сметка.
3. Предлага срок за доставка след заявка 1/един/ работен ден, считано от датата на
писмена поръчка за доставка.
4. Предлага срок за замяна при установени нарушения на качеството, или
пакетировката след доставка на артикула 1/един/ работен ден от уведомяването им.
5. Предлага 5% /пет процента/ отсъпка на хигиенни материали, почистващи
препарати и пособия, извън техническата спецификация.
6. Място на изпълнение на поръчката: Административната сграда на ТП „ДГС
Стара Загора“, находяща се в гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора,
ул. "12-ти пехотен полк” № 22.
7. Срокът на валидност на офертата е 90(деветдесет) календарни дни от крайния
срок за подаване на офертите, съгласно обявата за обществената поръчка.
Членовете на комисията взеха единодушно решение:
Допускат до оценяване и класиране участниците „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД и
„Орбита“ ЕООД.
Разглеждане на „Ценовото предложение“ на допуснатите оферти и
установявяне на редовността им.
Критерий за оценка на офертите е най-ниска цена.
Участникът „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД е предложил обща цена за всички артикули
посочени в Ценовото приложение в размер на 3477.60(три хиляди четиристотин
седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС.
Участникът „Орбита“ ЕООД е предложил обща цена за всички артикули посочени в
Ценовото приложение в размер на 2725.04 (две хиляди седемстотин двадесет и пет
лева и четири стотинки) лева без ДДС.
Ценовите предложения отговарят на предварително обявените условия.
В заключение комисията взе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Въз основа на спазването на изискванията за представяне на всички документи и
направените ценови предложения,Комисията класира за изпълнение на поръчка с
предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за
срок от 12 месеца“ участниците както следва:
На I-во място: „ОРБИТА“ ЕООД
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На II-ро място: „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД с предложена обща цена в размер на
3477.60(три хиляди четиристотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки) лева
без ДДС.
Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Стара Загора да сключи договор с
класирания на първо място кандидат.
Комисията приключи своята работа на 26.05.2019г. като настоящия протокол,заедно с
цялата документация,събрана в хода на процедурата се предава на Възложителя
съгласно чл.96,ал.4 от ППЗОП за утвърждаване и обявяване на изпълнител.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Инж.Иван Гагов

…п...зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП

ЧЛЕНОВЕ:
Адв.Румяна Атанасова

…п...зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП

Галина Стоянова

…п...зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП
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