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РЕПУБ ЛИКА Б ЪЛГАРИЯ

М ИН ИСТЕРСТ В О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО ,  ХРАН ИТЕ И ГО РИТЕ
„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ДП Ш УМ ЕН

ТП  „ДЪРЖ А В НО  Г ОРС КО  СТО ПА НС ТВ О   Ш У М Е Н”
ул.,,Петра” № 1, ет.5, гр.Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, технически секретар, факс 800 464,

e-mail: dgs.shumen@dpshumen.bg

УТВЪРЖДАВАМ   ДИРЕКТОР ТП:подписан и подпечатан
                      /инж. по чл.2 от ЗЗЛД/

дата :  20 .02 . 2018г

Териториално  поделение   Държавно  Горско  Стопан ство   Ш умен

ПРОТОКО Л №1
Днес 19 .02 . 2018г .  ком исия  назначена  със Запо вед №85 /19 .02 . 2018г .

на  Директо ра  на  Т П  „ДГС Шум ен “  ,  на  о сно в ание   чл .  97  на  ППЗОП ,   в ъв
връзка  с  чл . 103  и  чл . 192  о т  ЗОП и   Вътрешните правила  з а  възлагане  на
обществени  поръчки  в  „Североизто чно  Държавно  Предприятие  „  ДП
гр .Шумен ,  се  събра  на  сво е  пъ рв о  редо вн о  заседани е  за  да  про веде
процедура  з а  о пределяне  на  изпълнител  и  възлагане  на  изпълнението  на
о бществ ена  по ръчка  по  реда  на  чл . 17 8и сл .  о т  ЗОП ,  чрез „публично
състеза ни е”    с  о бект  на  поръчката  –  доставка  и  предмет  на  изпълнение :
„Ремонт  и  периодично  техническо  обслужване  на  моторнит е-превозни
средства-собственост  на  ТП  „ДГС Ш умен” , . за  срок  от  една  година
считано  от  датата  на  сключване  на  договора” , о ткри та  с  реш ени е
№ 5 /26 .01 . 2018г .  о т  директора  на  ТП  „ДГС Шумен ” ,  инфо рмация  за  коят о  е
публикуване  в  РОП с  имп о ртен  н о мер  826869 /26 .01 . 2018г .

Комисият а  е в  състав ,  както  сл едва :
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  по чл.2  от ЗЗЛД –  технически сътрудник при Т П  „ДГС

Шум ен “.
СЕКРЕТАР: по чл.2 от ЗЗЛД – шофьор – домакин при  Т П  „ДГС Шум ен “

               ЧЛЕН: адв. по чл.2 от ЗЗЛД – обслужващ юрист при ТП „ДГС Шумен.
Присъстваха всички членове на комисията.
Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки,

изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно
документацията за участие.

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за
изпращане на Решението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки и
същите са публикувани по надлежния ред в електронния регистър, а документация и в профила
на купувача.

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите
оферти от съответни служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и
представи на комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-
приемателния протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.
Кандидатът е вписан в Регистър за получени оферти, в който са записани всички данни,

съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Кандидата е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2
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от ППЗОП. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно
чл. 48, ал. 2 от ППЗОП и на приносителя е издаден документ.

Съгласно списъка комисията установи, че оферта за участие в определения срок е подал
един кандидат:

1. Кандидат № 1: – „ММ 66 “ ЕООД, като офертата е подадена и вписана в Регистър за
приемане на оферти с вх. № 947/16.02.2018 година, в 16,28 часа;

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията
определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената дата и час за
разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и заповед №
85/19.02.2018г. на директора на ТП „ДГС Шумен“, а именно:

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 15,00 часа на
19.02.2018г., комисията ще отвори опаковката с офертата по реда на постъпването им,
съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в опаковката документи;

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание, в което ще
разгледа документите, относно личното състояние на кандидатите и критериите за подбор,
съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя;

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи
удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор
комисията следва да определи  дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото предложение
на допуснатия кандидат ;

При откриване на процедурата се установи, че в залата не присъстват представители на
кандидатите, което обстоятелство беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от
членовете на комисията. Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият
лист е неразделна част от процедурното досие.

Комисията служебно извърши проверка на актуалното състояние на единствения
кандидат в Търговския регистър към Агенцията по вписванията за което приложи към
документацията разпечатка на всеки един към 19.02.2018г.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на кандидата по реда на
неговото постъпване и оповестяване на приложените документи.

За кандидат № 1: „ММ 66“ ЕООД, са приложени, следните документи:
1. Приложение № 1-Декларация по чл.3,т.8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС;
2. Приложение № 2-Декларация за срока на валидност на офертата -предложен срок на

валидност 6 /шест/ месеца;;
3. Приложения № 3 -Техническо предложение за изпълнение на поръчката с приложени  2

бр. свидетелство за завършено образование, 1 бр. нотариален акт  и 1 брой референция за
добро изпълнение;

4. Приложение № 4-Декларация за приемане клаузите на приложения проект на договор;
5. Приложение №5-Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
6. Приложения № 6- Ценово предложение по образец;
7. Приложение № 8- Стандартен образец за Единния европейски документ за обществени

поръчки (ЕЕДОП)- надлежно подписан и попълнен от кандидата.

В изпълнение на изискванията на чл. 54 ал.3 от ППЗОП, комисията установи наличието в общият
плик на Кандидат № 1: „ММ 66“ ЕООД на един непрозрачен запечатан плик „Предлагани
ценови параметри“. С оглед разпоредбите на чл. 54 ал.4 от ППЗОП, същият беше
подписан от всички членове на комисията.
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Съгласно предварителния график за работа на комисията, в закрито заседание, което започва

в 15,00 часа на 19,02.2018 г., същата премина към обстоен преглед на приложените документи
за допустимост. Установи се, че кандидата е приложил и попълнил по образец всички
изискуеми документи. Не се установяват липса, непълнота или несъответствие на информация,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, които възложителят е поставил. Работата на
комисията по преглед на приложените документи приключи в 15,30 часа на 19.02.2018 г.

Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1:
1.1. Кандидата отговаря на всички изисквания и критерии за допускане до участие

поставени от възложителя  и обявени в условията на процедурата.
1. 2. Офертата на кандидата се допускат до участие в следващия етап от процедурата, а

именно оценка на техническите и ценови предложения по съответните показатели, съгласно
предварително утвърдените условия на Възложителя.

С оглед не установяване на липса и/или несъответствие в документите,   и в изпълнение на
своето протоколно решение №1 в 15,30 часа на 19.02.2018 година комисията  пристъпи към
разглеждане на Техническите предложения на кандидатите.

1. Техническото предложение на Кандидат № 1: „„ММ 66“ ЕООД е изготвено по
образец към документацията и изискванията на Възложителя и е следното:

- Техническата оферта е изготвена по образец към документацията и изискванията на
Възложителя.

-  Предложен гаранционен срок на извършените  услуги : 6 /шест/ месеца.
- Представя доказателства за  2 души притежаваща техническа правоспособност

съответната техническа и професионална правоспособност за извършване на
услугата, като приложение 2 броя свидетелство за придобито специално техническо
образование, в областта на услугата.

- Разполага с обект – технически оборудван сервиз находящ се гр. Шумен, ул. „Симеон
Велики” № 16а на извършване на услуги

- Предложен срок за изпълнение 1 /един/ ден от получава на заявката.
-  Предложен процент отстъпка за услуги извън Приложение №1 на Техническата

спецификация към документацията  на настоящата процедура – 10 /десет/ процента.
С оглед проведените преглед и оценка на технически предложения на единствения

кандидат комисията констатира, че същия е изготвен, съобразно изискванията на
Възложителя и изпълняват условията за допускане до етапа на отваряне на ценовите
оферти, разглеждане и класация на същите.

Предвид горната констатация на основание разпоредбата на чл. 57 ал.3 от ППЗОП, във
връзка с чл.195 от ЗОП, комисията взе следното:

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2:
 2.1. Определя следната дата за отваряне на ценовите оферти на:

1. Кандидат № 1: –„ММ 66 “ ЕООД, а именно:
2.2. 22.02.2018г. от 09:00 часа (двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета

година от девет часа местно време);
Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица, като се

публикува съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура.
С това комисията обяви за приключило заседанието на 19.02.2018 г.
КОМИСИЯ :

1 .  по чл.2 от ЗЗЛД: п о д п и с   2 .  по чл.2 от ЗЗЛД: п од п и с    3 . а д в . по чл.2 от ЗЗЛД:  п о д п и с


	ЧЛЕН: адв. по чл.2 от ЗЗЛД – обслужващ юрист при ТП „ДГС Шумен.

