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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-09-105 

гр. Котел, 27.07.2020 г. 

       

      УТВЪРДИЛ:      

      /п/,/п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;     

      ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ" 

дата на утвърждаване: 27.07.2020 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. 1, т. 1, буква "б" от Закона за обществени 

поръчки /ЗОП/, с предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника на ТП 

„ДГС Котел” /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 техниката за срок от 24 месеца” 
  

Днес, 27.07.2020 г., в 10:00 часа, в Административната сграда на ТП „ДГС Котел” в гр. 

Котел, ул. "Проф. Павлов" № 57, в изпълнение на Заповед  № РД-10-290/ 21.07.2020 г. 

Директора на ТП „ДГС Котел”- инж. Ивайло Русев., се събра в комисия състав: 

Председател: Иванка Христова Тинева- гл. счетоводител при ТП „ДГС Котел”;; 

Членове:  

1. Ванина Кръстева – юрисконсулт 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-09-98 / 22.07.2020 г., относно дата, място и 

час за отваряне на ценовите предложения за обществената поръчка. 

Отварянето на пликове "Предлагани ценови параметри" се извърши публично. 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 № 1/21.07.2020 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 
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допуснат участник, а именно: „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, гр. Твърдица. 

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. 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната 

последователност:  

1. Извършване на техническа оценка – ТО с тегловен коефициент 60 % в комплексната 

оценка; 

2. Извършване на финансова оценка - ФО с тегловен коефициент 40 % в комплексната 

оценка; 

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = ТО + ФО, 

Където: 

„КО” е комплексната оценка, 

„ТО” е оценката по показател „Техническо предложение”  

„ФО” е оценката по показател  „Предлагана цена”. 

Броят на точките за показатели „Техническо предложение” се изчисляват по следната 

методика: 

Показател – ”Техническото предложение” (ТО) 

ТО = ТО1 + ТО2 + ТО3  

Максимален брой точки 60 т.  

Показатели: 

ТО1 – ”Срок за реакция при отстраняване на възникнал дефект или неизправност на 

устройство, след уведомление от Възложителя“ - Участникът получава по показател ТО1 

максималният брой точки – 20 

ТО2 – ”Срок за доставка на консуматив за устройство, след уведомление от Възложителя“  

Показател  

ТО2 = ТО2min /ТО2съотв х 20, където: 

ТО2min – най–краткия предложен срок за доставка на консуматив за устройство, след 

уведомление от Възложителя 

ТО2съотв – предложен срок за доставка на консуматив за устройство, след уведомление от 

Възложителя 

Участникът получава по показател ТО2 максималният брой точки – 20 

ТО3 – „Управление на критични точки“ (УКТ). 

Точките по елементите от показател „Техническо предложение” („ТО”) ще бъдат 

присъждани от помощния орган на възложителя – оценителната комисия по експертна 

мотивирана оценка по следния начин. 

Участникът е обърнал задълбочено внимание на всяка една от ,,критичните точки“ и е в сила 

всяко едно от следните обстоятелства: 

Участникът получава по показател ТО3 максималният брой точки – 20 

 

В настоящото заседание ще се оценяват, следните показатели по предоставеното ценовото 

предложение на допуснатия участник, а именно:  

Показател „ФО“ „Предлагана цена” – с максимален брой точки 40 т.   

              Рmin 

ФО = 40 х --------, където 

                           Рn 
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 Рn– цената, предложена от съответния участник; 

 Рmin - предложената минимална цена. 

Комисията установи:  

Ценовото предложение отговаря на изискванията на Възложителя, не са налице 

несъответствия между предложените единични и обща цена, поради което комисията 

извърши класирането му съгласно методиката за оценяване по формулата:  

 

Предложена от участника обща цена в ценовото предложение – 31 588 лв. (тридесет и един 

лева петстотин осемдесет и осем лв.) без вкл. ДДС или 37905.60 (тридесет и седем хиляди 

деветстотин и пет лв. и шестдесет стотинки) с ДДС, при следните параметри :  

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА УСЛУГАТА за абонаментно и сервизно обслужване за срока 

на изпълнение:  20400 лв. без ДДС, за всички устройства, посочени в техническата 

спецификация. 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И 

КОНСУМАТИВИ за срока на изпълнение: 11188 лв. без ДДС - Предлаганата цена за 

доставката на резервни части, материали и консумативи се образува като сбор от единичните 

цени на отделните видове артикули за един брой, който са изчерпателно изброени в ценовото 

предложение. 

В посочената цена са включени всички разходи за опаковка, такси, транспорт, разтоварване и 

други съпътстващи услугата и доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко място 

на услугата и доставката. Възложителят не дължи каквито и да е плащания извън посочената 

от участника цена. 

Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретна услуга/доставка 

за вид и количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични 

цени съгласно представеното ценово предложение.  Определената от възложителя прогнозна 

стойност за изпълнение на поръчката се явява и максималната такава/включително с 

предвидените опции. 

 

Оценката по показателя ФО – „Предлагана цена” на участника „ИНФО КОМПЮТЪРС” 

ООД, ЕИК 119622241, е както следва изчислена по формулата:  

 

                 Рmin 

ФО= 40 х -------- = 40 x   = 31588=  40 точки 

         Рn                          31588 

 

Комисията пристъпи към класиране въз основа на икономически най – изгодната оферта, 

чрез прилагане на критерия „оптимално съотношение качество/цена” в съответствие с чл. 70, 

ал. 1 и ал. 2, т. 3, във вр. с ал. 4, т.1 от ЗОП. 

Комисията извърши крайното класиране като определи комплексната оценка (КО) съгласно 

методиката за оценяване като сбор от оценките по посочените основни показатели, изразено 

чрез следната формула:  

Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

КО = ТО + ФО, където: 

„КО” е комплексната оценка, 

„ТО” е оценката по показател „Техническо предложение”  

„ФО” е оценката по показател  „Предлагана цена”  

 Максималната комплексна оценка, която един участник може да получи, е 100 точки. На 

първо място се класира участникът, събрал най-много точки.  

Комисията определи комплексната оценка, съгласно Методиката за оценяване: 
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  КО = 60 + 40 =  100  точки. 

 

Участникът получава по Ккомпл. максимален брой точки – 100. 

      

     Предвид горепосоченото, комисията единодушно взе следното: 

 

1. Предвид фактите и обстоятелствата, комисията прави следното класиране: 

На първо място класира: 

„ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, с ЕИК: 119622241 с крайна комплексна оценка от 100 точки. 

На второ място: 

Няма класиран участник 

  

С това заседанието на комисията на този етап от нейната работа приключи в 10,40 часа на 

27.07.2020 година. 

Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение или направил самоотвод. 

Настоящият протокол се състои от 4 (четири) 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/4431. 

 

 

 

Комисия: 

 

1. Иванка Тинева- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП 

2. Ванина Кръстева - /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 
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