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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

,,СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП
ТП ,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ШУМЕН”

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.59 от ЗЗЛД/

дата: 08.04.2019г

Териториално поделение  Държавно Горско Стопанство  Шумен

ПРОТОКОЛ №2
Днес 04.04.2019г. комисия назначена със Заповед №157/27.03.2019г. на Директора на ТП

„ДГС Шумен“ , на основание чл.57, ал.3, чл.58-59 от ППЗОП във връзка с разпоредбите на 18, ал.
1, т. 1 , чл. 20, ал. 1, т. 1,  чл. 73, ал.1, чл.74, от  ЗОП, чл.51, от ППЗОП и  Вътрешните правила за
възлагане на обществени поръчки в „Североизточно Държавно Предприятие „ ДП гр.Шумен, се
събра на свое второ редовно заседание за да проведе процедура за определяне на изпълнител и
възлагане на изпълнението на обществена поръчка, чрез „открита процедура”   с обект на
поръчката – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка, чрез покупка на резервни части,
консумативи, филтри и аксесоари по обособени позиции за служебните МПС, собственост на
ТП „ДГС  ШУМЕН“  за срок от една година, както следва:

 ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на резервни части, консумативи и аксесоари за МПС,
собственост на ТП“ДГС ШУМЕН“

ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка на филтри за МПС, собственост на  ТП“ДГС ШУМЕН“,
открита с решение  №5/18.02.2019г. от директора на ТП „ДГС Шумен”. Идентификационен номер в
Регистъра на АОП: 894967/18.02.2019г.

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: по чл.59 от ЗЗЛД – технически сътрудник при ТП „ДГС Шумен”
СЕКРЕТАР: по чл.59 от ЗЗЛД – р-л счет. отдел при ТП „ДГС Шумен”
ЧЛЕН: 1. по чл.59 от ЗЗЛД –касиер-счетоводител при ТП „ДГС Шумен”.

2. по чл.59 от ЗЗЛД –  –  счетоводител при ТП ДГС Шумен,  като резервен член на
мястото на  Станчо Делев - шофьор-домакин при ТП „ДГС Шумен”(отсъстващ поради отпуска по
чл. 155 от КТ).

          3. по чл.59 от ЗЗЛД –адв. при ШАК.
Комисията продължи своята работа на публично заседание с отваряне и оповестяване на

ценовите предложения на допуснатите участници в горепосочената процедура.
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 по смисъла на

чл. 57 ал.3 от ППЗОП.
Председателят на комисията обяви резултата  от разглеждането на техническите

предложения на кандидатите от предходния етап на процедурата.
В хода на откритото заседание се установи, че в залата не присъстват представители на

допуснатите участници.

mailto:dgs.shumen:@dpshumen.bg


2
Комисията пристъпи към отваряне на ценовите  предложения на допуснатите кандидати за

обособена позиция № 1 и публично оповестяване на съдържанието на същите както следва:

1. Кандидат № 2: -  „ММ“ ЕООД гр. Шумен:
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 1 е 40 379

лева (четиридесет хиляди  триста и седемдесет  и девет лева  ), без ДДС, определена като сбор
от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща
единствено за нуждите на  оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената
методика.

Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Кандидат №2

2. Кандидат № 3: -  „Инкотар“ АД гр. София:
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 1 е

85 543,20 лева (осемдесет и пет хиляди  петстотин четиридесет и три лева и двадесет стотинки
), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени, посочени в ценовото
предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на  оценката на ценовия показател
съгласно предварително обявената методика.

Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Кандидат №3

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите  предложения на допуснатите кандидати за
обособена позиция № 2 и публично оповестяване на съдържанието на същите както следва:

Кандидат № 1: - „Карио“  ООД гр. Сливен
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 2 е 239,47 лева

(двеста тридесет и девет лева и четиридесет и седем стотинки), без ДДС, определена като сбор
от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща
единствено за нуждите на  оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената
методика.

Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Кандидат №1.
Кандидат № 2: - „ ММ 66“  ЕООД гр. Шумен
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 2 е 273,03 лева

(двеста седемдесет и три лева и три стотинки), без ДДС, определена като сбор от количествата
по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за
нуждите на  оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика.

Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Кандидат №2.
Кандидат № 3: - „ Инкотар“  АД гр. София
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 2 е 660,00 лева

(шестстотин шестдесет лева), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните
цени, посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на
оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената методика.

Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Кандидат №3.

С публичното оповестяване на ценовите оферти на кандидатите за  съответните позиции,
комисията закри публичната част от заседанието и в закрито заседание пристъпи към проверка на
ценовите предложения за всяка конкретна позиция с оглед съответствието им  с изискванията на
възложителя относно тяхната форма и съдържание.

Комисията установи, че ценовите предложения на кандидатите и за двете позиции за
изготвени съгласно изискванията на възложителя и по утвърдения от същия образец. Проверката
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на предложените от тях единични цени не надвишават максималния размер на същите обявен от
възложителя.Не бяха констатирани сборни и аритметични грешки при определяне на общите
крайни цени

Предвид така разгледаните ценови предложения, и направените констатации комисията взе
следното:

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3

 3.1. Допуска до участие в етапите на оценка и класация на ценовите и технически
предложения на  за Позиция №1 както следва:

3.1.1.Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД;
3.1.2.Кандидат №3 „Инкотар” АД

3.2.Допуска до участие в етапите на оценка и класация на ценовите и технически
предложения на  за Позиция №2:

3.2.1.Кандидат №1 „Карио” ООД;
3.2.2.Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД;
3.2.3.Кандидат №3 „Инкотар” АД
 Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на офертите поотделно за всяка

една позиция, по критериите на  предварително обявената и одобрената методика, въз основа на
„икономически най-изгодна оферта“ по чл. 70 от ЗОП и при критерий за възлагане „оптимално
отношение – качество“, като същата се изчислява по следната формула за всяка обособена
позиция поотделно като следва:

Ко = Ц + То + С, където:

·Ц = Цmin/Цn* 70,  където: Цmin – най-ниската обща цена, предложена от участник
измежду всички оферти получена като сбор от предложените от участника единични цени по
видове артикули за съответните МПС ; Цn – цената, предложена от конкретния оценяван
участник; 70 – тежест на критерия Ц в общата оценка на офертите;

·То = Ton/Тоmax* 20, където: Тоmax – най-висок процент търговска отстъпка,
предложена от участник измежду всички оферти ; Ton – търговската отстъпка, предложена от
конкретния оценяван участник; 20 – тежест на критерия То в общата оценка на офертите;

·С = Сmin/Сn* 10, където:
Сmin – най-кратък срок за доставка , предложен от участник измежду всички оферти ;

Сn – срок за доставка, предложен от конкретния оценяван участник; 10 – тежест на критерия
С в общата оценка на офертите;

Максималният брой точки, които всеки участник може да получи, като крайна оценка на
своята оферта е 100 точки за всяка конкретна позиция:

Комисията оцени офертата на всеки участник по отделните показатели, представляващо и
оценка на техническото и ценово предложение за изпълнение, както следва:

ЗА ПОЗИЦИЯ № 1:

- по показател Ц – представляващ – „ОБЩА ЦЕНА КРАЙНА ЦЕНА БЕЗ ВКЛ. ДДС“.
Резултатите от оценката по показател Ц, са както следва:
Участник № 2.“ММ 66” ЕООД: Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 40 379,16/40 379,16 х 70 =

70,00 точки
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Участник № 3.„Инкотар” АД: Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 40 379,16/85 543,20 х 70 =

33,04 точки
Доколкото участниците в класацията по настоящата позиция са двама, в конкретния

случай,  предвид възприетата практика на КЗК и ВАС, не са нали основанията за прилагане
на чл.72 от ЗОП спрямо критерия „Обща крайна цена“

- по показател То – представляващ „ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА“.
Резултатите от оценката по показател То, са както следва:
Участник № 2. „ММ 66” ЕООД: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 45/45 х 20= 20,00 точки.
Участник № 3.„Инкотар” АД: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 20/45 х 20=8,89 точки

Доколкото участниците в класацията по настоящата позиция са двама, в конкретния
случай,  предвид възприетата практика на КЗК и ВАС, не са нали основанията за прилагане
на чл.72 от ЗОП,  спрямо критерия „Търговска отстъпка“

- по показател С– представляващ „СРОК ЗА ДОСТАВКА“.
Резултатите от оценката по показател С, са както следва:
Участник № 2.„ММ 66” ЕООД: С = Сmin/Сn* 10, където С = 2 р.д./2р.д  х 10 = 10,00

точки.
Участник № 3. „Инкотар” АД: С = Сmin/Сn* 10, където С = 2 р.д./2р.д  = 10,00 точки.

Резултатите от общата крайна оценка на офертата на участника (Ко) за Позиция №1 е
следната:

Участник № 2. „ММ 66” ЕООД – Ко =  Ц +  То +  С , където  Ко= 70 +20 + 10 = 100,00
точки;

Участник № 3. „Инкотар” АД – Ко = Ц + То + С , където  Ко= 33,04 + 8,89 + 10 = 51,93
точки.

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на участника в съответствие с
предварително обявения критерий по смисъла на чл.70 ал.2 т.1 от Закона за обществените поръчки,
както следва:

Класиране за ПОЗИЦИЯ № 1:

На първо място класира с получени общ брой точки, – 100т.: Кандидат № 2: – „ММ 66“
ЕООД, ЕИК по чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. по чл.59 от ЗЗЛД,
представляван от по чл.59 от ЗЗЛД,  при следните параметри на окончателната му оферта:

- Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 1 - 40 379
лева (четиридесет хиляди  триста и седемдесет  и девет лева  ), без ДДС, определена като сбор
от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща
единствено за нуждите на  оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената
методика

-Срок на доставка – 2 /два/ работни дни от датата на получаване на съответната заявка;
-Гаранционен срок на артикулите – 6 /шест/ месеца, считано от датата на доставката;
-Предложена търговска отстъпка от 45 /четиридесет и пет/ % на артикули  извън

приложението, посочено в Техническата спецификация към настоящата процедура за съответната
позиция.

-Срок за заявяване на рекламации – 5 /пет/ работни дни, считано от датата на приемането на
съответния артикул чрез приемо-предавателен протокол.
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На второ място класира с получени общ брой точки, – 51,93т.: Кандидат № 3:  –

„Интокар “ АД, ЕИК: по чл.59 от ЗЗЛД, седалище и адрес на управление: гр. по чл.59 от
ЗЗЛД, представляван от по чл.59 от ЗЗЛД - управител,  при следните параметри на
окончателната му оферта:

- Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 1 -
85 543,20 лева (осемдесет и пет хиляди  петстотин четиридесет и три лева и двадесет
стотинки), без ДДС, определена като сбор от количествата по единичните цени, посочени в
ценовото предложение на кандидата и служеща единствено за нуждите на  оценката на ценовия
показател съгласно предварително обявената методика.

-Срок на доставка – 2 /два/ работни дни от датата на получаване на съответната заявка;
-Гаранционен срок на артикулите – 6 /шест/ месеца, считано от датата на доставката;
-Предложена търговска отстъпка от 20 /двадесет / % на артикули  извън приложението,

посочено в Техническата спецификация към настоящата процедура за съответната позиция.
-Срок за заявяване на рекламации – 5 /пет/ работни дни, считано от датата на приемането на

съответния артикул чрез приемо-предавателен протокол.
От участие в процедурата за позиция №1 няма недопуснат и/или отстранени кандидати
С това комисията обяви за приключила процедурата на позиция №1

ЗА ПОЗИЦИЯ № 2:
- по показател Ц – представляващ – „ОБЩА ЦЕНА КРАЙНА ЦЕНА БЕЗ ВКЛ. ДДС“.
Резултатите от оценката по показател Ц, са както следва:

Участник № 1.„Карио“ ООД по показател  Ц – представляващ – „ОБЩА ЦЕНА КРАЙНА
ЦЕНА БЕЗ ВКЛ. ДДС е предложил  = 239,47лв,  която стойност се явява с двайсет на сто по
благоприятна от средната стойност на предложенията на останалите участници  раняваща се
на 373,21лв и изчислена по следния начин ( 273,03 +660,00 = 933,03/2=466,52*0,80= 372,21)

С оглед горното комисията констатира,  че в настоящия случай следва да се приложи
разпоредбата на чл.72 ал.1 от ЗОП , като се изиска от Участник № 1.„Карио“ ООД гр. Сливен
в рамките на срок от 5 (пет) календарни дни от датата на получаване на искането да
представи обосновка на начина на образуване на стойността на показател Ц – представляващ –
„ОБЩА ЦЕНА КРАЙНА ЦЕНА БЕЗ ВКЛ. ДДС,  за позиция №2

Указва на участника че при изготвяне на обосновката същия следва да се ръководи от
разпоредбите на чл.72, ал.2 от ЗОП

- по показател То – представляващ „ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА“.
Резултатите от оценката по показател То, са както следва:
Участник № 2.„ММ 66” ЕООД, по показател То – представляващ „ТЪРГОВСКА

ОТСТЪПКА“ е предложил 45 % намаление от цената на артикули извън списъка на
техническата спецификация обявено в търговките му обекти към датата на получаване на
съответната заявка.

Тази стойност се явява с двайсет на сто по благоприятна от средната стойност на
предложенията от  останалите участници  % намаление от цената на артикули извън списъка
на техническата спецификация обявено в търговките му обекти към датата на получаване на
съответната заявка.

С оглед горното комисията констатира,  че в настоящия случай следва да се приложи
разпоредбата на чл.72 ал.1 от ЗОП , като се изиска от Участник № 2.„ММ 66” ЕООД гр.
Шумен в рамките на срок от 5 (пет) календарни дни от датата на получаване на искането да
представи обосновка на начина на образуване на стойността на показател по показател То –
представляващ „ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА“,  за позиция №2
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Указва на участника че при изготвяне на обосновката същия следва да се ръководи от

разпоредбите на чл.72, ал.2 от ЗОП

С това комисията в 12.30 часа на 04.04.2019 г.  обяви, че приключва своята работа,  като
председателя обяви че следващото заседание ще  започне от 10,00 часа в първия работен ден след
изтичане на срока по чл.72, ал.1 от ЗОП за веки един от двамата участници,  които следва да
представят своите обосновки  по съответните показатели за позиция №2

КОМИСИЯ:

1. по чл.59 от ЗЗЛД:/подпис/     2. по чл.59 от ЗЗЛД:/подпис/      3. по чл.59 от ЗЗЛД:/подпис/

4. по чл.59 от ЗЗЛД: /подпис/              5 адв. по чл.59 от ЗЗЛД: /подпис/


