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На осн. чл.60 ал. 1 от ППЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 
РД-10-85/29.05.2020г. на Директора на ТП ДЛС -Тополовград, за провеждане на открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на напитки за нуждите на ТП „ДЛС 
Тополовград“ за срок от 24 месеца“, открита с Решение № РД-10-66/21.04.2020г. с УИН на документа 
в АОП 973146

На 29.05.2020г. от 10.00 часа, комисията в състав:
Председател: ~ . счетоводител
Членове:

1- -V 1 -  системен администратор
2- - - _ адвокат

се събра в административната сграда на 111 ДЛС Тополовград на заседание.
Резултати от работата на комисията:
До посочения краен срок в обявлението — 17:00 часа на 28.05.2020г., оферти за участие в 

процедурата е подал един участник. След получаване на постъпилата оферта и протокола по чл.48 ал.6 
от ППЗОП членовете на комисията попълниха декларации по чл. 103 ал.2 от ЗОП.

Съгласно приемно-предавателния протокол до 17.00 часа на 28.05.2020г., който е крайния срок 
за подаване на оферти, е подадена следната оферта:

1. Оферта Вх.№ ПО-05-24/27.05.2020г. Час 14.29, подадена от „Пемар дринкс“ ООД.

На първото проведено открито заседание не присъства представител на участника или негов 
упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията 
пристъпи към разглеждане на офертата и констатира, че същата е подадена в срок, в запечатана 
непрозрачна опаковка -  плик с ненарушена цялост, с посочени наименование на участника и 
наименование на поръчката.

Комисията пристъпи към отваряне на офертата за ОП, като оповести съдържанието й и провери 
за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

За участника „Пемар дринкс“ ООД, офертата съдържа:
- Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки /еЕЕДОП/ -  на оптичен 

носител -  компакт диск
Оферта за участие -  Приложение № 1
Предложение за изпълнение на поръчката -  Приложение № 2

- Декларация -  Приложение № 3
Декларация със списък на собствен/н или нает/и обект/и за продажба на хранителни продукти 
-  приложение № 6

- Проекто-договор -  приложение № 5
Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”



От 10.20 часа на 29.05.2020г. работата на комисията продължи в закрито заседание.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП -  електронен 
Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 
от ЗОП, по реда на постъпване на офертите, както следва:

1. За участника „Пемар дринкс“ ООД: - участникът е представил подписан електронен 
ЕЕДОП на оптичен носител -  компакт диск, който съответства с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията констатира, че участникът съответства на изискванията за лично състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя и пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение на участника, както следва:

1. За участника „Пемар дринкс“ ООД -  участника представя техническо предложение, в 
съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че представената оферта от участника съответства на предварително 
обявените условия от Възложителя и че участника отговаря на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор.

Комисията реши отварянето на ценовото предложение да се извърши на 04.06.2020г. в 11.00 
часа в административната сграда на ТП ДЛС Тополовград, в гр.Тополовград, ул.“Ал. 
Стамболийски“ № 17, като отварянето на същото ще бъде извършено публично.

Датата, часът и мястото за отваряне на ценовите предложения да се обяви в профила на купувача 
чрез публикуване на съобщение в същия.

Протоколът да бъде публикуван в профила на купувача.
Всички констатации в протокола са взети с единодушно 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 11.00 часа на 29.05.2020г.

На 04.06.2020г. от 11.00 часа, комисията се събра в административната сграда на ТП ДЛС 
Тополовград на заседание.

Резултати от работата на комисията;
До посочения краен срок в обявлението -  17:00 часа на 28.05.2020г., който е крайния срок за 

подаване на оферти, са подадени следните оферти:
1. Оферта Вх.№ ПО-05-24/27.05.2020г. Час 14.29, подадена от „Пемар дринкс“ ООД.

На откритото заседание не присъстват участници или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване.

Класирането на офертите, постъпили за участие в настоящата процедура и отговарящи на 
предварително обявените от Възложителя условия се извършва на база икономически най-изгодна 
оферта, въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“. За целите на оценката за „цена“ на 
участника се считат предложените от него търговски отстъпки в % върху официално обявените цени в 
търговските обекти на участника за отделните групи стоки. Участникът предложил най-високи 
търговски отстъпки за отделни групи стоки се класира на първо място.

Най-ниската цена за изпълнение на предмета на обществената поръчка ще бъде определена по 
следната математическа формула:

К/общо/=К1х0,40+К2х0,60, където:

С това приключи публичната част от заседанието на комисията.



К /общо/ е общата цена на офертата; К1 е предлаганата търговска отстъпка в% за стоки от група -  
Безалкохолни напитки; 0,40 е коефициента на тежест на показател К1; К2 е предлаганата търговска 
отстъпка в% за стоки от група -  Алкохолни напитки 0,60 е коефициента на тежест на показател К2.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ от 
офертата на участника, като обяви представеното ценово предложение -  Приложение № 4, както 
следва:

1. За участника „Пемар дринкс“ ООД.
- Предлагана отстъпка - 1%  /един процент/ от цената без Д ДС за продукти/стоки от група 

Безалкохолни напитки
Предлагана отстъпка -  2% /два процента/ от цената без ДДС за продукти/стоки от група 
Алкохолни напитки

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение.
Комисията пристъпи към оценка на офертата по посочената формула:
1. За участника „Пемар дринкс“ ООД.

К/общо/=К1х0,40+К2х0,60=1x0,40+2x0,60=0,40+1,20=1,60

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, след разглеждане и оценяване на офертите, комисията 
направи класиране на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на напитки за нущите на ТП „ДЛС Тополовград“ за срок от 24 месеца“, открита с 
Решение № РД-10-66/21.04.2020г. с УИН на документа в АОП 973146, както следва:

Първо място „Пемар дринкс“ ООД /единствен участник/, ЕИК 201068091, със седалище и 
адрес на управление гр.Ямбол, ул.”Ген. Заимов“ : управител
- участникът с най-висока предложена отстъпка -  икономически най-изгодна оферта.

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти, 
Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на обществената поръчка с предмет: 
„Доставка на напитки за нуадите на ТП „ДЛС Тополовград“ за срок от 24 месеца“, открита с 
Решение № РД-10-66/21.04.2020г. с УИН на документа в АОП 973146, класирания на първо място 
участник: „Пемар дринкс“ ООД, ЕИК 201068091

Всички констатации в протокола са взети с единодушно решение на всички членове на
комисията и протоколът е подписан от всички членове на комисията без забележки и изразени особени 
мнения.

Протоколът да бъде публикуван в профила на купувача.
Заседанието на комисията приключи в 10.20 часа на 04.06.2020г.

Настоящият доклад да бъде публикуван в профила на купувача.
Настоящият доклад е съставен на осн. чл.60 ал.1 от ППЗОП на 04.06.2020г. и заедно с Протокол 

№1, изготвен и подписан на 29.05.2020г., Протокол № 2, изготвен и подписан на 04.06.2020г. и цялата 
документация по процедур предава на Възложителя за вземане на решение по чл. 108 от ЗОП.
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