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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ”  
8970 гр. Котел, обл. Сливен, ул. „Проф. Павлов” № 57, тел. 0453 42373, факс:0453 42920, e-mail:dgskotel@uidp-sliven.com 

 

Вх. № ПО-05-10. 

гр. Котел, 08.06.2020 г. 

 

 

УТВЪРДИЛ:………/п/,/п/*..………… 

 

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР  НА ТП „ДГС КОТЕЛ” 

Дата на утвърждаване: 08.06.2020 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 2 
 

за работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

 

 

Днес 05.06.2020 г., в административната сграда на ТП “ДГС Котел”, комисия назначена със 

Заповед № РД-10-224 от 01.06.2020 г. на Директора ТП “ДГС Котел”, в следния състав: 

 

Председател: Станимир Туджаров – правоспособен юрист; 

Членове: 

1. Иванка Тинева- главен счетоводител в ТП "ДГС Котел" 

2. инж. Джахит Кобак- технолог в ТП „ДГС Котел”; 

3. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”; 

4. Иван Апостолов- лесничей в ТП „ДГС Котел”; 

 

се събра на заседание в 11:00 часа за провеждане на процедура с предмет: „Доставка на 

хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за 

срок от 12 месеца по обособени позиции”: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца 

Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП”,  

с обща прогнозна стойност на поръчката 2000,00 лв. (две хиляди лв. и 00 ст.) без ДДС.  

I. На 15.05.2020 г. в „Профила на купувача”, на интернет адрес: http://www.uidp-

sliven.com/procedures/4323 е публикувана Обява с изх. № ПО-05-3/ 15.05.2020 г. за събиране на 

оферти за възлагане на обществена поръчка. Срокът за получаване на офертите е до 16:00 ч. на 

29.05.2020 г., съответно 04.06.2020 г. след удължаване на срока, съгласно Заповед № РД–10–255 

от 01.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Котел“. В портала на Агенцията за обществени 

поръчки е публикувана Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 

http://www.uidp-sliven.com/procedures/
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3, т. 2 от ЗОП, с ИД № 9098759/15.05.2020 г., съответно за удължаване с ИД № 9099090 на 

01.06.2020 г. 

Комисията констатира, че до посочения краен срок в документацията за участие: 16:00 часа на 

04.06.2020 г., който е крайния срок за подаване на офертите в деловодството на ТП „ДГС Котел” 

е постъпила една оферта за участие в процедурата от: 

1. „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с ЕИК: 131298528, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Русе“ 

№ 33, заведена в регистъра на ТП “ДГС Котел“ с Вх. № ПО-09-76 от 26.05.2020 г. в 08:36 ч.  

В удължения срок няма постъпили нови оферти. 

На заседанието не присъства представител на участника. 

 

II. След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания, във връзка с подаването и 

приемането на офертите за участие, председателят на комисията пристъпи към отваряне на 

запечатаната непрозрачна опаковка на единствения участник: „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с 

ЕИК: 131298528, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. 

София 1223, район Сердика, ж.к. „Банишора“, ул. „Враня“ № 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1., 

представлявано от Марио Чавдаров Димитров- Управител, с адрес за кореспонденция: гр. 

Варна, 9000, ул. „Русе“ № 33, e-mail: elitsa.popova@office1.bg. 

  Опаковката съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи (Образец № 1) 

2. Оферта за участие (Образец № 2) 

3. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 3) 

4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 4); 

5. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (Образец № 5)  

6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55 ал.1, т.1 ЗОП (Образец № 6) 

7. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е 

приложимо по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП (Образец № 7) 

8. Декларация по чл. 12, ал. 5 от ЗОП за вписване в регистъра на специализираните предприятия 

и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания (Образец 

№ 8) - за обособена позиция № 2 
9. Декларация по чл. 12, ал. 6 от ЗОП (Образец № 9) - за обособена позиция № 2 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 

101, ал. 11 от ЗОП (Образец № 11) 

11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Образец № 12) 

12. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици (Образец № 13) 

13. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за ползване на подизпълнители  (Образец № 14) 

14. Декларация за наличие на складова база (Образец № 16). Декларацията е придружена от 

документи за собственост на складово помещение или договор за наем. 

15. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за 

извършените услуги-договори (Образец № 17) 

16. Декларации за съгласие с проекта на договора за двете позиции (Образец № 18) 

17. Техническопредложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя за двете обособени позиции (Приложение № 2) 

18. Отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", в които са 

поставени ценовите предложения за изпълнение на обществената поръчка по обособени позиции, 

в едно с каталог (Приложение № 3). 
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Комисията оповести съдържанието в плика; провери за наличие на отделни запечатани пликове с 

надпис: „Предлагани ценови параметри” за всяка обособена позиция. Трима от членовете на 

комисията, подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на участника, след което обявиха съдържанието им. 

С това публичната част на заседанието приключи, а комисията продължи да заседава на 

08.06.2020 г., като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за съответствие с 

изискванията, поставени от Възложителя.  В резултат на проверката, комисията установи 

следното: 

След цялостно разглеждане на документите, представени от участник: „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ 

ООД, с ЕИК: 131298528 за участие в процедурата за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи, че: няма 

липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, включително 

нередовности и фактически грешки, както и несъответствия с изскванията към личното 

състояние или критериите за подбор. 

 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно реши: допуска до по - нататъшно участие 

„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с ЕИК: 131298528. 

 

III. Във връзка с направените констатации, Комисията взе следното решение: Пристъпва към 

Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с изискванията за 

представянето му в Плик „Предлагани ценови параметри”, 

Председателят на комисията отвори оповестените по - рано Пликове с надпис „Предлагани 

ценови параметри” по обособени позиции на допуснатия участник, регистриран под № 1-  

„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с ЕИК: 131298528. 

3.1. За Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати 

и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца 

В плика се съдържа 1 бр. документ, състоящ се от 2 стр., а именно: Приложение № 3 за обособена 

позиция № 1, в едно с каталог за предлаганите продукти извън Техническата спесификация, с 

обявени единични цени за всеки продукт, надлежно попълнено и подписано от законните 

представители на дружеството. 

От извършената проверка комисията установи, че ценовото предложение не надхвърля 

прогнозната цена за изпълнението на поръчката, зададена от Възложителя, поради което 

участника се допуска до разглеждане и оценка на ценовото му предложение, което е: 

Участник № 1: „„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с ЕИК: 131298528- Предложената обща стойност 

(сбора на предложените единични цени за съответните артикули)  е 99,21 /деветдесет и девет 

лева и двадесет и една стотинки/ лв. без ДДС; 

3.2. За Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати 

и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл. 

12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”,  

В плика се съдържа 1 бр. документ, състоящ се от 3 стр., а именно: Приложение № 3 за обособена 

позиция № 2, в едно с каталог за предлаганите продукти извън Техническата спесификация, с 

обявени единични цени за всеки продукт, надлежно попълнено и подписано от законните 

представители на дружеството. 

От извършената проверка комисията установи, че ценовото предложение не надхвърля 

прогнозната цена за изпълнението на поръчката, зададена от Възложителя, поради което 

участника се допуска до разглеждане и оценка на ценовото му предложение, което е: 

Участник № 1: „„ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с ЕИК: 131298528- Предложената обща стойност 

(сбора на предложените единични цени за съответните артикули)  е 119,72 /сто и деветнадесет 

лева и седемдесет и две стотинки/ лв. без ДДС; 
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Комисията констатира, че ценовите предложения отговарят на предварително определените 

условия и въз основа на тях, комисията класира участника за изпълнение на поръчката с 

предмет: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите 

на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: 

За Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, 

На първо място се класира„“ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с ЕИК: 131298528 с предлагана цена в 

размер на 99,21 /деветдесет и девет лева и двадесет и една стотинки/ лв. без ДДС; 

 

За Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл. 12, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП”,  

На първо място се класира„“ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, с ЕИК: 131298528 с предлагана цена в 

размер на 119,72 /сто и деветнадесет лева и седемдесет и две стотинки/ лв. без ДДС; 

 

Комисията предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Да сключи договори за изпълнение на обществената поръчка за двете обособени 

позиции по обявените в условията стойности с Участник № 1-  „ПАНДА ЕКСПЕРТ“ ООД, 

с ЕИК: 131298528, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. 

София 1223, район Сердика, ж.к. „Банишора“, ул. „Враня“ № 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1., 

представлявано от Марио Чавдаров Димитров- Управител, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, 

9000, ул. „Русе“ № 33, e-mail: elitsa.popova@office1.bg 

 

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на чл. 192, ал. 4 от ЗОП. След утвърждаването му 

от Възложителя, на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП, настоящият протокол да се публикува 

в профила на купувача на адрес: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4323 и изпрати на 

класирания участник в процедурата в един и същи ден, като бъдат заличени данните, съгласно 

чл. 2 от ЗЗЛД. 

Решенията в настоящия протокол са взети единодушно от всички членове на комисията, който е 

подписан от нея без забележки и особенно мнение. 

Настоящият протокол се състои от 4 /четири/ страници и се подписа в 1 /един/ екземпляр от 

всички членове на комисията без забележки и особено мнение на 08.06.2020 г. Ведно с цялата 

документация към протокол № 2 за избора на изпълнител на обществената поръчка по обособени 

позиции се предава на Възложителя за утвърждаване и сключване на писмен договор с избрания 

Изпълнител. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Станимир Туджаров –……*……… 

 

Членове: 

1. Иванка Тинева –……*……… 

2. инж. Джахит Кобак –……*…… 

                        3. инж. Мария Симеонова –……*……… 

                        4. Иван Апостолов –……*……… 

* заличена информация,  съгласно чл.. 37 от ЗОП 
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