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             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 

                                                                                                                                                                    
УТВЪРДИЛ                                                                                         
ДИРЕКТОР: ………........*П...………...... 

                                                                                                          /инж.Светлин Водев/     
                                                

Дата: 23.06.2020 г.               
 
 

  П Р О Т О К О Л   № 2 
 

от работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадени оферти за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, 
преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери,  скенери, копирни машини, монитори, UPS 
устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за 
офис техника за нуждите на ТП ДГС Карнобат за срок от 12 месеца, открита с Решение № РД-10-
105/11.05.2020 година на Директора на ТП „ДГС Карнобат”, изх.№ ПО-05-29/11.05.2020 г., номер на 
преписка  02716-2020-0071 АОП, номер на обявление в ОВ на ЕС 2020S/ 094-224840 

 
 

Днес, 22.06.2020 г. в 11,00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Карнобат” 
на основание Заповед № РД-10-127/17.06.2020 год. на Директора на ТП „ДГС 
Карнобат” , се събра Комисия в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Христо Илиев– зам. директор на ТП „ДГС Карнобат”; 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.Станка Банчева – гл. счетоводител при ТП „ДГС Карнобат”; 
                             2. адв. Жени Ранкова  – юрист при ТП „ДГС Карнобат” 

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, отварянето на ценовите оферти се извършва 
публично и при условията на чл.57, ал.3 от ППЗОП, за което комисията е уведомила 
участника  „Комтехс България” ЕООД, ЕИК 147009014 по електронна поща и е 
обявила чрез съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на 
отварянето. 

I. Председателят на комисията - инж. Христо Илиев, откри заседанието по 
отварянето на ценовите оферти на допуснатия участник. На заседанието на комисията 
не се явиха представители на участника, както и представители от средствата за масово 
осведомяване. 

II. Председателят на комисията показа плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри” и  удостовери, че същият е запечатан, с ненарушена цялост и е подписан от 
всички членове на комисията. 

Комисията продължи с отваряне на ценовата оферта на допуснатия участник.  
III. Председателят на комисията  отвори плика с ценовото предложение 

направено от участника „Комтехс България” ЕООД за възлагане на обществена 
поръчка   с предмета подробно описан по-горе. Председателят на комисията  след като 
установи, че в плика е поставено Приложение №6 попълнено, подписано и подпечатано 
от участник №1 съобразно приложения към документацията образец представи 
документа на другите членове на комисията за разглеждане. Всички членове на 
комисията подписаха ценовото предложение. 
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Комисията констатира, че „КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД е направил 
следното   ценово предложение: 

По отношение показателя К2  - цена на услугата абонаментно и сервизно 
обслужване за целия срок от 12 месеца с тежест 40 %:  

1.1. „ Предлагаме следната цена за изпълнение на услугата абонаментно и 
сервизно обслужване на офис техника в размер на 425 лв.  /четиристотин 
двадесет и пет/ лева на месец без ДДС, съответно обща цена за 12 месеца 
/К2/ 5100 лева /словом: четири хиляди и осемстотин/ лева без ДДС .”  

Комисията констатира, че е налице разлика в посочената от  участника цена като 
при изписването словом участникът  е написал „.../словом: четири хиляди и 
осемстотин/ лева без ДДС.”  

Видно от одобрената от възложителя документация Раздел III  „Изисквания при 
изготвяне и представяне на офертите”, т.2.5 при несъответствие между изписаната с 
цифри и думи цена на предложението комисията приема, че валидно е предложението 
изписано словом. Ето защо Комисията единодушно реши, че валидното предложение 
отправено до възложителя е на стойност  4800 /четири хиляди и осемстотин/ лева без 
ДДС обща цена за 12 месеца за предоставяне на услугата абонаментно и сервизно 
обслужване на офис техника.   

По отношение показателя К1- обща стойност на описаните резервни части, 
материали и консумативи, съгласно техническа спецификация и направеното ценово 
предложение с тежест 40 %: 

1.2. „ Предлагаме следната обща стойност /цена/ /К1/- 4828, 40 лева /словом: 
четири хиляди осемстотин двадесет и осем лева и 40 ст/ без ДДС на 
резервни части, материали и консумативи, съгласно посочената по-долу 
таблица” 

Комисията констатира, че всички единичини цени са посочени надлежно, съобразно 
изискванията на възложителя и подробно посочените в техническата спецификация 
артикули. 

1.3. „ Срок за отстраняване на възникнал проблем/К3/ 24 часа”  
1.4. Предложен процент отстъпка за доставка на резервни части, 

материали, консумативи от предлаганите цени на дребно в сервиза на 
Изпълнителя /К4/10 % 

Участникът изрично е посчил, че в посочените от него цени са включени всички 
разходи по изпълнение на услугата и същата не подлежи на промяна.  

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 
IV. Комисията констатира отново, че ценовото предложение на единствения 

участник в откритата процедура е изготвил ценовото си предложение съобразно 
образеца на възложителя (Приложение №6) и съобразно посочените изисквания, 
поради което допуска до класиране участника в процедурата  „Комтехс България” 
ЕООД и го класира на първо място на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП при  заложената 
методика по избрания критерий – 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”. 

V. С оглед посочените по-горе констатации и взетите решения, комисията 
единодушно РЕШИ:  предлага на Възложителя да определи за изпълнител на 
обществената поръчка „КОМТЕХС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 147009014, със 
седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови” бл.117, вх.3, ет.3, 
ап.9, представлявано от Петьо Петков Николов в качеството му на управител, при 
предложена от него цена за изпълнение на услугата абонаментно и сервизно 
обслужване на офис техника общо за 12 месеца – 4800,00 ( четири хиляди и 
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осемстотин) лева без включено ДДС /съобразно написаната словом от участника 
цена/; при обща стойност /цена/ за доставка на изрично изброените резервни 
части, материали и консумативи в размер на 4828, 40 /четири хиляди осемстотин 
двадесет и осем лева и 40 ст./ и при посочените от участника в ценовото 
предложение единични цени; срок за отстраняване на възникнал проблем 24 часа, 
предложен процент отстъпка от предлагани цени на дребно в сервиза на 
изпълнителя 10 %. 

Заседанието на комисията приключи в 11,15 часа на 22.06.2020 година. 
Настоящият протокол  № 2 се състави и подписа на основание чл.103, ал.3 от 

ЗОП, във връзка с чл.54, ал.1-8 от ППЗОП на 22.06.2020 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/4293 
 

КОМИСИЯ: 
 
Председател:.......... *П............... 
                  /инж.  Христо Илиев/ 
 
Членове: 1. ......... *П..................                                         2. ............ *П................... 
                /Станка Банчева/                                        /адв. Жени Ранкова /  
* Заличени на основание чл.25 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета 

 


