МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57, e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,  +359453 42373, +359887797096, факс +359453 42920

Вх. № ПО-09-99
гр. Котел, 24.07.2020 г.
УТВЪРДИЛ:
/п/,/п/*
* заличена информация, съгласно чл. 37 от ЗОП
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ"
дата на утвърждаване: 24.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ

№2

за работата на комисията, определена да разгледа и оцени подадените оферти за възлагане на
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за обществени
поръчки /ЗОП/, с предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ
ремонт и профилактика на МПС, включително доставка на резервни части по заявка на
Възложителя- ТП „ДГС Котел” за срок от 24 месеца"
Днес, 24.07.2020 г., в 10:00 часа, в Административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. Котел,
ул. "Проф. Павлов" № 57, в изпълнение на Заповед № РД-10-287/ 17.07.2020 г. видоизменена
със Заповед № РД-10-291/ 21.07.2020 на Директора на ТП „ДГС Котел”- Директора на ТП „ДГС
Котел”- инж. Ивайло Русев., се събра в комисия състав:
Председател: Ванина Кръстева - юрисконсулт;
Членове:
1. Иванка Христова Тинева- гл. счетоводител при ТП „ДГС Котел”;
2. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”;
3. инж. Илияна Методиева- лесничей в ТП „ДГС Котел”;
4. Иван Апостолов- лесничей в ТП „ДГС Котел“.
Комисията е в редовен състав. Съобщено бе, че за провеждане на откритата процедура
са валидни разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, изискванията на възложителя и условията за
провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие.
Настоящото заседание е публично, ВТОРО по ред, провежда се в изпълнение на
разпоредбите на чл. 57, ал. 3, изречение първо от ППЗОП, във връзка с протоколно решение
№ 2, т. 2 от протокол № 1 с вх. № ПО-09-95 / 20.07.2020 г., относно дата, място и час за
отваряне на ценовите предложения за обществената поръчка.
При откриване на заседанието се установи, че в залата не присъстват допуснатите
участници или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване. Това обстоятелство се отбеляза в нарочен присъствен списък за етап
отваряне и оценка на ценовите параметри, подписан от комисията. Присъственият списък е
неразделна част от процедурното досие на поръчката. Комисията установи, че са спазени
изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП и протокол № 1/17.07.2020 г., относно сроковете за
публикуване на обявлението, съответно протокола, най-малко на профила на купувача към
електронната преписка на поръчката, както и на електронната поща участниците.
Поясни се, че предвид критерият за възлагане, класирането се определя на база
комплексна оценка.
Посочи се, че в настоящата обществена поръчка има само един кандидат, съответно
един допуснат участник, а именно: "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД- гр. Сливен.
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Независимо от това обстоятелство, комисията следва да спазва законовия ред за
провеждане на поръчката, а именно:
- съобщаване на резултатите от оценката на техническото предложение, включително
оценката по всички показатели, различни от цената;
- преглед и оценка на представеното ценово предложение – съответно съгласно изискванията
на възложителя;
- оценка на други показатели, които са представени в ценовото предложение (по образец) и
имат ценови признаци на офертата, съответно тяхната оценка, с оглед на методиката;
- определяне на комплексната оценка за участника и класиране.
Съгласно методиката за оценка, комплексната оценка се определя по следния начин:
Ккомпл. = К1+К2+К3+К4+К5, като показателите К1 и К4 са с ценови признаци на офертата, а
показателите К2, К3 и К5 са показатели включващи качествени признаци и характеристики от
предмета на обществената поръчка.
Обявиха се оценките по показателите К2, К3 и К5, а именно: По показател К2 максималният
брой точки – 10;
По показател К3 максималният брой точки – 30;
По показател К5 максималният брой точки – 5.
В настоящото заседание ще се оценяват, следните показатели:
Показател К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в техническата
спецификация видове резервни части, с тежест от 50 в общата комплексна оценка;
Критерии К4: Предложената крайна цена за извършването на услуги за 1 (един) сервизен час
труд (от 60 минути) без вкл. ДДС, с тежест от 5 в общата комплексна оценка.
Поясни се, че стойността на предлаганата обща цена се ползва само за оценка на участниците
по показател К1, а договорът ще се изпълнява по единични цени посочени в Приложение № 2 –
неразделна част към ценовото предложение на участника.
След отваряне на опаковката с предлагани ценови параметри, се установи, следното:
- Участникът е представил ценово предложение, съгласно образеца. Същото е подписано от
законния представителна дружеството, представено в оригинал и подпечатано. Към ценовото
предложение е представено и приложение № 2, което също е в оригинал, подписано от
законния представител на дружеството, попълнено съгласно изискванията на възложителя и
условията на поръчката.
- по показател К1, участникът предлага обща крайна цена (стойност) за изпълнение в размер
на 17 139,80 лева (седемнадесет хиляди сто тридесет и девет лева и осемдесет стотинки), без
ДДС.
- по показател К4, участникът предлага цена за 1 сервизен час в размер на 15,00 лева
(петнадесет лева), без ДДС.
Предвид обстоятелството, че участникът е само един, оценките по съответните показатели са,
както следва:
По показател К1 – участникът получава максимален брой точки – 50. По показател К4 –
участникът получава максимален брой точки – 5. Предвид горното, комплексната оценка за
участника е следната: Ккомпл. = К1+К2+К3+К4+К5 или
Ккомпл. = 50+10+30+5+5
Ккомпл. = 100
Участникът получава по Ккомпл. максимален брой точки – 100.
Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1:
1. Предвид фактите и обстоятелствата, комисията прави следното класиране:
На първо място класира:
„"АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД- гр. Сливен с крайна комплексна оценка от 100 точки. На второ
място:
Няма класиран участник
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С това заседанието на комисията на този етап от нейната работа приключи в 10,40 часа на
24.07.2020 година.
Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил самоотвод.
Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и се подписа от членовете на комисията и
се съхранява в административната сграда на ТП „ДГС КОТЕЛ“ на ЮИДП ДП, като неразделна
част от процедурната преписка.
Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 103, ал. 3, предложение първо от
ЗОП, като същият се публикува в профила на купувача към електронната преписка на
процедурата на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП. При публикуването му се спазват
разпоредбите на чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, към електронната преписка на
профила на купувача на адрес: http://www.uidp- sliven.com/procedures/4396.

Комисия:
1. Ванина Кръстева - /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;
2. Иванка Тинева- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;
3. инж. Мария Симеонова- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;
4. инж. Илияна Методиева- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;
5. Иван Апостолов- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП

3

