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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: 12.04.2019г

Териториално поделение  Държавно Горско Стопанство  Шумен

ПРОТОКОЛ №3
Днес 11.04.2019г. 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, 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, в изпълнение на свое протоколно решение  относно Позиция №2 от
„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. се събра на свое трето редовно заседание за да разгледа
постъпилите по реда на чл.72 от ЗОП писмени обосновки за позиция №2: „Доставка на филтри за
МПС, собственост на  ТП“ДГС ШУМЕН“, от кандидати: Кандидат № 1: - „Карио“  ООД гр.
Сливен и Кандидат № 2: -  „ММ 66“ ЕООД гр. Шумен оглед предложените от тях по-
благоприятни с над 20 на сто параметри по показатели „обща крайна цена” и „търговска
отстъпка” за позицията

Присъстваха всички членове на комисията.
Установи се че на 10.04.2019г , в рамките на петдневния срок по чл.72, ал.1 от ЗОП,

(доколкото и двамата кандидати са получили уведомителните писма с които им е указано, че
следва да представят съответните обосновки на 08.04.2019г)   под входящи номера съответно вх. №
1527/10.04.2019г за кандидат №1 „Карио” ООД и вх. №1533/10.04.2019г за кандидат №2 „ММ 66”
ЕООД са постъпили съответните обосновки.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на същите,  при съобразяване с
разпоредбите на чл.72, ал.2-7 от ЗОП.
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Комисията  при съобразяване с изискванията на чл.72, ал.3 от ЗОП  за кандидат №1 – Карио
ООД гр. Сливен установи следното:

Обосновката на кандидат №1 – „Карио” ООД гр. Сливен е изготвена съгласно изискванията
на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. Изложените в нея факти и обстоятелства дават основание да се приеме,
че предложената крайна обща цена за позиция №2 получена като сбор от единичните цени на
обявените от възложителя артикули е обоснована с наличието на изключително благоприятните
условия, при които участникът предоставя конкретните продукти (трайни търговски отношения с
конкретни производители и доставчици; голям обем и оборот на търгуваните количества артикули,
водещ до възможност за предоставянето при закупуването от директния производител на висок
процент отстъпка спрямо други търговци; използване на собствени ресурси; калкулиране на
минимална печалба; обстоятелството, че кандидатът е единствен официален вносител на
определена и предлагана марка продукти; наличие на собствена марка магазини сервизи за
експресно обслужване  на територията на Р.България .

Комисията не установи наличие обстоятелства изложени в хипотезите на чл.72, ал.3
изречение второ и трето и ал. 4-6 от ЗОП

Предвид гореизложеното комисията на основание чл.72 , ал.3, изречение първо от ЗОП,
единодушно взе решение да допусне до оценка и крайно касиране ценовата и техническата оферта
на участник №1 „Карио” ООД гр. Сливен за позиция №2.

Комисията  при съобразяване с изискванията на чл.72, ал.3 от ЗОП  за Кандидат № 2: -  „ММ
66“ ЕООД гр. Шумен установи следното:

Обосновката на Кандидат № 2: -  „ММ“ ЕООД гр. Шумен е изготвена съгласно изискванията
на чл.72, ал.2, т.2 от ЗОП. Изложените в нея факти и обстоятелства дават основание да се приеме,
че предложеният процент търговска отстъпка от единичната цена за артикули извън списъка на
възложителя крайна обща цена за позиция №2 е обосновано на изключително благоприятните
условия при които участникът предоставя конкретните продукти (наличие на собствена база и
склад за автомобилни филтри и масла в гр. Шумен, водещо до липса на разходи по съхранение;
осъществяване на продажби на едро; трайни търговски отношения с конкретни производители,
доставчици и клиенти; голям обем и оборот на търгуваните количества артикули, водещ до
възможност за предоставянето при продажбата на крайния клиент на  висок процент отстъпка
спрямо други търговци; използване на собствени ресурси; калкулиране на минимална печалба.

Комисията не установи наличие обстоятелства изложени в хипотезите на чл.72, ал.3
изречение второ и трето и ал. 4-6 от ЗОП

Предвид гореизложеното комисията на основание чл.72 , ал.3, изречение първо от ЗОП,
единодушно взе решение да допусне до оценка и крайно касиране ценовата и техническата оферта
на участник №2 „ММ 66“ ЕООД гр. Шумен за позиция №2.

 Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на офертите за позиция №2, 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:

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;
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·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 № 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, гр. Сливен : Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 239,47/237,47*70=

70 точки
Участник № 2 „ ММ 66” ЕООД, гр. Шумен : Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 239,47/273,03*70 =

61,40 точки
Участник № 3 „ Инкотар” АД гр. София : Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 239,47/660*70= 25,40

точки
- по показател То – представляващ „ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА“.
Резултатите от оценката по показател То, са както следва:
Участник № 1 „ Карио” ООД, гр. Сливен : То = Ton/Тоmax* 20, където То= 45/40*20= 17,78

точки.
Участник № 2 „ ММ 66” ЕООД, гр. Шумен : То = Ton/Тоmax* 20, където То=45/45*20= 20

точки.
Участник № 3 „ Инкотар” АД гр. София : То = Ton/Тоmax* 20, където То= 45/20*20= 8,89

точки.
- по показател С– представляващ „СРОК ЗА ДОСТАВКА“.
Резултатите от оценката по показател С, са както следва:
Участник № 1 „ Карио” ООД, гр. Сливен: С = Сmin/Сn* 10, където С = 5/10 х 10= 5 точки.
Участник № 2 „ ММ 66” ЕООД, гр. Шумен: С = Сmin/Сn* 10, където С = 5/10 х 10=5 точки.
Участник № 3 „ Инкотар” АД гр. София: С = Сmin/Сn* 10, където С = 10/10 х 10= 10 точки.
Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на участниците в съответствие с

предварително обявения критерий по смисъла на чл.70 ал.2 т.1 от Закона за обществените поръчки,
както следва:

На първо място класира със общ брой точки – 92,78т.: Кандидат № 1: – „Карио“ ООД при
следните параметри на окончателната му оферта:

1.Предлаганата 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.

2.Срок на доставка – 2 /два/ работни дни от датата на получаване на съответната заявка;
3.Гаранционен срок на артикулите – 6 /шест/ месеца, считано от датата на доставката;
4.Предложена търговска отстъпка от 40 /четиридесет / % на артикули  извън приложението,

посочено в Техническата спецификация към настоящата процедура за съответната позиция.
5.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, – 86,40т.: Кандидат № 2: – „ММ 66“

ЕООД при следните параметри на окончателната му оферта:
1.Предлаганата 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.

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

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

съответния артикул чрез приемо-предавателен протокол.
На трето място класира с получени общ брой точки, – 44,29т.: Кандидат № 3: – „Инкотар“

АД при следните параметри на окончателната му оферта.
1.Предлаганата цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 2 е 660 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.

2.Срок на доставка – 1 /един/ работен ден от датата на получаване на съответната заявка;
3.Гаранционен срок на артикулите – 6 /шест/ месеца, считано от датата на доставката;
4.Предложена търговска отстъпка от 20 /двадесет / % на артикули  извън приложението,

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

съответния артикул чрез приемо-предавателен протокол.

От процедурата за позицията няма отстранен участник, или кандидат.

Комисията след разглеждане, оценка и класиране на офертите за позиция №2  реши:
Предлага на Възложителя - Директора на ТП „ДГС Шумен“, във връзка с настоящата

обществена поръчка да определи за изпълнител, класирания на първо място участник,  ЗА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 както следва:

„Карио “ ООД, 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 технически параметри:

1.  Единичните  цени  на  съответните  артикули  без  вкл .  ДДС по сочени  по
списък  в  цено в ата  о ферта ,  но  не  по в ече  о т  – 1 000,00 / хиляда/ лева без ДДС
представ ляв ащ а о бща стойност на поръчката за позиция №2

2.Срок на доставка – 2/ два/  работни дни от датата на получаване на съответната заявка;
3.Гаранционен срок на артикулите – 6 /шест/ месеца, считано от датата на доставката;
4.Предложена търговска отстъпка от 40 /четиридесет / % на артикули извън приложението,

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

съответния артикул чрез приемо-предавателен протокол.
С това комисията в 15.30 часа на 11.04.2019 г.  обяви, че пристъпва към изготвяне на доклада

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/


