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-05-21
гр. Котел, 26.11.2020 г.
УТВЪРДИЛ:……/п/,/п/*…..…
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ”
Дата на утвърждаване: 27.11.2020 г.

ПРОТОКОЛ №1
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 26.11.2020 г., в административната сграда на ТП “ДГС Котел”, комисия назначена със
Заповед № РД-10-370 от 26.11.2020 г. на Директора ТП “ДГС Котел” да разгледа и оцени
офертите, представени в отговор на публикувана в Централизираната автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС EOП) обява № D66696 от
10.11.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 3OП, започна разглеждането
на постъпилата оферта във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт,
профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици и климатични инсталации за
срок от 12 месеца”, с уникален № 02716-2020-0191 в POП.
КОМИСИЯ в състав:
Председател: Ванина Иванова – юрисконсулт в ТП „ДГС Котел”;
Членове:
1. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”;
2. инж. Джахит Кобак- технолог в ТП „ДГС Котел”;
В определения срок в обява № D66696 от 10.11.2020 г. до 24.11.2020 г. 23:59 ч. са постъпили две
оферти от:
1. „РЕЙБ” ЕООД с оферта № OF195937
2. „АЙФЕСТ” ЕООД “ ООД с оферта № OF196000
След узнаване на участниците, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП членовете на комисията
подписаха декларации за липса на конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
До крайния срок за декриптиране на подадените Оферти, следните участници са декриптирали
офертите си:
1. Оферта № OF195937 от „РЕЙБ” ЕООД - Участникът е декриптирал заявлението/офертата на
25 ное 2020 (сря), 9:47:53
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2. Оферта № OF196000 от „АЙФЕСТ“ ЕООД- Участникът е декриптирал заявлението/офертата
на 25 ное 2020 (сря), 9:46:14
След декриптирането на офертите от председателя на комисията по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП,
в публичната преписка на поръчката се визуализира наименованието на участниците, както и
информация за датата и часа на подаването.
Председателят на комисията декриптира и отвори получените и декриптирани от участниците
оферти както следва:
1. Оферта № OF195937 „РЕЙБ” ЕООД - Заявлението/офертата е декриптирана и отворена от
председателя на оценителната комисия на: 26 ное 2020 (чет), 10:02:11
2. Оферта № OF196000 АЙФЕСТ ЕООД “ ООД - Заявлението/офертата е декриптирана и
отворена от председателя на оценителната комисия на: 26 ное 2020 (чет), 10:02:16
І. Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите оферти
Председателят на комисията оповести съдържанието на получените оферти, както следва:
Всяка една от офертите съдържа изисквания за лично състояние и критерии за подбор, техническо
предложение за изпълнение на поръчката и ценово предложение.
Комисията разгледа представените документи за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което установи
следните обстоятелства по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП:
1. Оферта № OF195937 от „РЕЙБ” ЕООД
Участникът е представил коректно попълнен ЕЕДОП, декларирал е, че спрямо него не се налага
да бъдат предприемани мерки за надежност, както и че не участва като обединение. Участникът
следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение.
2. Офета № OF196000 от АЙФЕСТ ЕООД “ ООД
Участникът е представил коректно попълнен ЕЕДОП, декларирал е, че спрямо него не се налага
да бъдат предприемани мерки за надежност, както и че не участва като обединение.Участникът
следва да бъде допуснат до разглеждане на техническото му предложение.
II. Комисията, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗО, пристъпи към разглеждане на
техническите предложения на допуснатите участници, извърши проверка за съответствието на
предложенията с предварително обявените от възложителя условия и направи следните изводи:
1. „РЕЙБ ЕООД“ ООД, ЕИК: 203434363, адрес: rp. Сливен, п. к. 8800, ул „Даме Груев” бл.21 вх.
Б ет. 2 ап. 5, e-mail: reib_eood@abv.bg, управител - Галина Георгиева, с подадена оферта №
OF195937 и подписана от управителя с валиден електронен подпис до 10.01.20201г.
Декларира, че съгласно публикуваната обява на ТП “ДГС Котел” за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици
и климатични инсталации за срок от 12 месеца“ и след като се е запознал с условията за участие,
съгласно утвърдената документация, приема да изпълнява обществената поръчка, съгласно
изискванията на Възложителя и предостави на вниманието ни, следното предложение за
изпълнение:
 Предложението е валидно 95 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане
обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
 Гаранционен срок от 6 месеца за извършените дейности по извънгаранционното сервизно
обслужване на техниката.
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 Гаранционния срок за вложените резервни части при извършените дейности по
извънгаранционното сервизно обслужване е съгласно гаранцията, предоставена от производителя.
 Доставяните и монтирани при изпълнение на поръчката резервни части, материали и
консумативи ще съответстват на марката и модела на климатиците, ще бъдат оригинални, нови,
неупотребявани и нерециклирани, което ще удостоверяваме със сертификат за тяхното качество и
произход.
 При необходимост от резервни части, които не са в наличност, ще организираме доставката им в
срок до 10 работни дни.
 Отстраняване на възникнали повреди ще извършваме, както следва
За климатиците в помещенията на административната сграда на ТП „ДГС Котел“:
- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 работни дни.
- отстраняване на повреда – до 4 работни дни.
 При необходимост ще осигуряват транспортирането на повредените машини до сервизната си
база и обратно за тяхна сметка.
2. „АЙФЕСТ ЕООД” ЕИК: 121115341 адрес: гр. София, ул. Райко Жинзифов №. 20 бл. 11 вх. В
ет. 6 ап.6 0, п.к 1606, еmail: office@aifest.net, управител - Бойко Димитров, подадена оферта с №
OF196000 и подписана от управителя с валиден електронен подпис до 31.07.2021г.
Декларира, че съгласно публикуваната обява на ТП “ДГС Котел” за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Текущ ремонт, профилактика и извънгаранционна поддръжка на климатици
и климатични инсталации за срок от 12 месеца“ и след като се запознал с условията за участие,
съгласно утвърдената документация, приема да изпълня обществената поръчка, съгласно
изискванията на Възложителя и предостави на вниманието ни, следното предложение за
изпълнение:
 Предложението е валидно 100 дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане
обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
 Гаранционен срок от 6 месеца за извършените дейности по извънгаранционното сервизно
обслужване на техниката.
 Гаранционния срок за вложените резервни части при извършените дейности по
извънгаранционното сервизно обслужване е съгласно гаранцията, предоставена от производителя.
 Доставяните и монтирани при изпълнение на поръчката резервни части, материали и
консумативи ще съответстват на марката и модела на климатиците, ще бъдат оригинални, нови,
неупотребявани и нерециклирани, което ще удостоверяваме със сертификат за тяхното качество и
произход.
 При необходимост от резервни части, които не са в наличност, ще организираме доставката им в
срок до 15 работни дни.
 Отстраняване на възникнали повреди ще извършваме, както следва
За климатиците в помещенията на административната сграда на ТП „ДГС Котел“:
- сервизна реакция при подаден авариен сигнал – до 2 работни дни.
- отстраняване на повреда – до 4 работни дни.
 При необходимост ще осигуряват транспортирането на повредените машини до сервизната си
база и обратно за тяхна сметка.
III. Комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти.
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Комисията пристъпи към оценяване на офертите на участниците, чиито технически предложения
отговарят на предварително обявените условия на възложителя.
Посоченият от възложителя критерий е "най-ниска предложена цена "
С ОГЛЕД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, КОМИСИЯТА РЕШИ:
Да допусне следните участници до отваряне на ценовите предложения:
1. „РЕЙБ” ЕООД , подадена оферта с номер оферта OF195937.
2. „АЙФЕСТ” ЕООД, подадена оферта с номер OF196000.
КОМИСИЯТА КОНСТАТИРА:
1. „РЕЙБ” ЕООД предлага обща цена за изпълнение на услугата в размер на 1668,00 лв. (хиляда
шестстотин шестдесет и осем лева) без ДДС.
2. „АЙФЕСТ” ЕООД предлага обща цена за изпълнение на услугата в размер на 1740,00 лв.
(хиляда седемстотин и четиридесет лева) без ДДС.
с оглед на поставения критерий - "най- ниска предложена цена”
Комисията класира участниците както следва:
 1 – во място „РЕЙБ” ЕООД.
 2 – ро място „АЙФЕСТ” ЕООД.
Комисията предлага на Възложителя да бъде избран за изпълнител и сключен договор за
изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник РЕЙБ” ЕООД.
С това приключи работата на комисията на 26.11.2020 г. в 11:30 часа.
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 „ЮИДП“ ДП ТП „ДГС Котел“, като неразделна част
от процедурната преписка.
КОМИСИЯ:
Председател: Ванина Иванова –………/п/*.………
Членове:
1.инж. Мария Симеонова –……/п/*………
2. инж. Джахит Кобак-……/п/*………
*Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно чл. 37 от ЗОП
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