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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:/подпис и печат/
                      /инж. М. Манев/

дата: 28.04.2020г

Териториално поделение  Държавно Горско Стопанство  Шумен

ПРОТОКОЛ №2
Днес 28.04.2020г. комисия назначена със Заповед №246/22.04.2020г. 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 РЕЗEРВНИ
ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ, ФИЛТРИ И АКСЕСОАРИ, ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА,
СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС
ШУМЕН“ ОБОСОБЕНИ В СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И
АКСЕСОАРИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ МПС  НА ТП“ДГС ШУМЕН” ;

ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ И
АКСЕСОАРИ ЗА КАМИОНИ, НА ТП“ДГС ШУМЕН”;

   ПОЗИЦИЯ № 3: „ДОСТАВКА НА ФИЛТРИ ЗА МПС, ЗА НУЖДИТЕ НА ТП “ДГС
ШУМЕН“ - запазена поръчка, открита с решение  №8/12.03.2020г. от директора на ТП „ДГС
Шумен”. Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2020-0070.
Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: по чл. 59 от ЗЗЛД – технически сътрудник при ТП „ДГС Шумен”
ЧЛЕН: 1. по чл. 59 от ЗЗЛД – шофьор-домакин при ТП „ДГС Шумен”

                          2. по чл. 59 от ЗЗЛД –адв. при ШАК.
Установи се, че на 24.04.2020г., от страна на Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД в рамките на

даденият му петдневен срок по чл. 54, ал.9  от ППЗОП, (доколкото кандидата е получил на
22.03.2020г.уведомителното писмо с което му е указано, че следва да отстрани констатираните от
комисията непълноти в представения от него ЕЕДОП )е представил в ТП ДГС Шумен под
входящия номер №1501/24.04.2020г. електронен носител съдържащ нов ЕЕДОП.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на същия, като установи следното:
Представения нов ЕЕДОП от Кандидат №2 „ММ 66”ЕООД е надлежно попълнен ЕЕДОП в pdf-
файл, с коректно попълнена Част IV: Критерии за подбор, точка  В: Технически и
професионални способности - Инструменти, съоръжения или техническо оборудване, като
посочил, че  разполага с такива съоръжения или техническо оборудване(транспорт  Тойота Ярис за
доставката на резервните части).Освен това същият е коректно подписан с електронен подпис на
лицето представляващ кандидата по начин  даващ възможност за проверка от страна на комисията
на това обстоятелство.
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Установи се, че на 27.04.2020г. от страна на Кандидат №1 „ЕЛИТ КАР” ООД в рамките на

даденият му петдневен срок по чл. 54, ал.9  от ППЗОП, (доколкото кандидата е получил на
22.04.2020г.уведомителното писмо с което му е указано, че следва да отстрани констатираните от
комисията непълноти в представения от него ЕЕДОП )е представил в ТП ДГС Шумен под
входящия номер №1527/27.04.2020г. електронен носител съдържащ нов ЕЕДОП.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на същия, като установи следното:
Представения нов ЕЕДОП от Кандидат №1 „ЕЛИТ КАР” ООД е надлежно попълнен

ЕЕДОП в pdf-файл.  Освен това същият е коректно подписан с електронен подпис на
представляващия -  Златин Иванов Тотин по начин  даващ възможност за проверка от страна на
комисията на това обстоятелство. С оглед тези констатации, комисията единодушно взе следното:

Допуска до участие в следващия етап от процедурата, а именно оценка на техническите и
ценови предложения по съответните показатели, съгласно предварително утвърдените условия на
Възложителя. Офертите на Кандидат №1 „ЕЛИТ КАР” ООД, Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД,
доколкото същите отговарят на всички изисквания и критерии за допускане до участие  поставени
от възложителя  и обявени в условията на процедурата.

Комисията пристъпи да преглежда техническите предложения на двамата кандидати:
Предвид гореустановените обстоятелства, комисията единодушно взе следното

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1:
Допуска до участие в следващия етап от процедурата, а именно оценка на техническите и

предложения по съответните показатели, съгласно предварително утвърдените условия на
Възложителя, както следва:

1.1. За Позиция №1, Кандидат №1 „Елит Кар” ООД, и Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД.
1.2. За Позиция №2 , Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД,
1.3. За Позиция №3 Кандидат №1 „Елит Кар” ООД, и Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД.

С оглед неустановяване на липса и/или несъответствие в документите,   и в изпълнение на
своето протоколно решение комисията  пристъпи към разглеждане на Техническите предложения
на кандидатите съгласно заявеното от тях участие .

1. За обособена позиция №1:

1.1.Техническото предложение на Кандидат № 1: – „Елит Кар“ ООД гр. Варна е
следното:

-Срок на доставка – 1 /един/ работен ден от датата на получаване на съответната заявка;
-Гаранционен срок на артикулите – 6 /шест/ месеца, считано от датата на доставката;
-Предложена търговска отстъпка от 49 /четиридесет и девет/ % на стоки 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.

- Рекламации се приемат в срок до 1 /един/ месец от доставката на всяка една от стоките.

1.2. Техническото предложение на Кандидат № 2: – „ММ 66“ ЕООД гр. Шумен е
следното:

-Срок на доставка – 1/един/ работен ден от датата на получаване на съответната заявка;
-Гаранционен срок на артикулите – 24 /двадесет и четири / месеца, считано от датата на

доставката;



3
-Предложена търговска отстъпка от 45 /четиридесет и пет/ % на стоки 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.

- Рекламации се приемат в срок до 2 /два/ месеца от доставката на всяка една от стоките.

2. За обособена позиция № 2:
2.1. Техническото предложение на Кандидат № 2: – „ММ 66“ ЕООД гр. Шумен –

предложените технически параметри за изпълнение на поръчката:

-Срок на доставка – 1/един/ работен ден от датата на получаване на съответната заявка;
-Гаранционен срок на артикулите – 24 /двадесет и четири / месеца, считано от датата на

доставката;
-Предложена търговска отстъпка от 45 /четиридесет и пет/ % на стоки 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.

- Рекламации се приемат в срок до 2 /два/ месеца от доставката на всяка една от стоките.

3. За обособена позиция №3:

3.1. Техническото предложение на Кандидат № 1: – „Елит Кар“ ООД гр. Варна е
следното:

-Срок на доставка – 1 /един/ работен ден от датата на получаване на съответната заявка;
-Гаранционен срок на артикулите – 6 /шест/ месеца, считано от датата на доставката;
-Предложена търговска отстъпка от 48 /четиридесет и осем/ % на стоки 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.

- Рекламации се приемат в срок до 1 /един/ месец от доставката на всяка една от стоките.

3.2. Техническото предложение на Кандидат № 2: – „ММ 66“ ЕООД гр. Шумен е
следното:

-Срок на доставка – 1/един/ работен ден от датата на получаване на съответната заявка;
-Гаранционен срок на артикулите – 24 /двадесет и четири / месеца, считано от датата на

доставката;
-Предложена търговска отстъпка от 45 /четиридесет и пет/ % на стоки 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.

- Рекламации се приемат в срок до 2 /два/ месеца от доставката на всяка една от стоките.



4
Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на

двамата кандидати поотделно за всяка една позиция, съгласно критериите на  предварително
обявената и одобрената методика, и по следната формула за всяка обособена позиция поотделно
като следва:

То + С, където:
·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 30 точки за всяка конкретна позиция:

Комисията пристъпи към преглед на техническите предложения за всяка една позиция
поотделно на всеки участник по отделните показатели. В резултат на извършената проверка
комисията констатира следното: Не се установяват липса, непълнота или несъответствие по така
изготвените и представени от  кандидатите технически предложения за съответните позиции
Заявените от тях параметри съответстват и покриват минималните изисквания на възложителя.

След горната констатация комисията пристъпи към оценка на техническите  предложения
поотделно за всяка една от позициите

І. ЗА ПОЗИЦИЯ № 1: До участие в този етап са допуснати техническите предложения на
Участник № 1.„Елит Кар” ООД  и Участник № 2. „ММ 66” ЕООД

- по показател То – представляващ „ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА“.
Резултатите от оценката по показател То, са както следва:
Участник № 1.„Елит Кар” ООД: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 49/49 х 20= 20,00

точки.
Участник № 2. „ММ 66” ЕООД: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 45/49 х 20= 18,36 точки.
Доколкото участниците в класацията по настоящата позиция са двама, в конкретния

случай,  предвид възприетата практика на КЗК и ВАС, не са дали 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 № 1. „Елит Кар”ООД: С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1р.д х10 = 10,00

точки.
Участник № 2.„ММ 66” ЕООД: С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1 р.д  х 10 = 10,00

точки.
Общатата оценка на техническите предложения на двамата участници за позиция №1 са

както следва:
І.1.Участник № 1. „Елит Кар”ООД: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 49/49 х 20= 20,00

точки + С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1р.д х10 = 10,00 точки ,  или общ брой точки = 30,00
точки

І.2.Участник № 2.„ММ 66” ЕООД:: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 45/49 х 20= 18,36
точки + С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1р.д х10 = 10,00 точки ,  или общ брой точки = 28,36
точки

С това комисията обяви за приключил етапа на оценка на техническите предложения за
позиция №1 и пристъпи към оценка на техническите предложения за позиция №2
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- ІІ. ПОЗИЦИЯ № 2: До участие в този етап е допуснато техническото предложение на

единствения  подал оферта за тази позиция, а именно Участник № 2. „ММ 66” ЕООД
- 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.
- 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 = 1 р.д./1р.д  х 10 = 10,00

точки.
Общатата оценка на техническото предложение на единственият  участник депозирал

оферта  за позиция №2 е:
ІІ.1.Участник № 2.„ММ 66” ЕООД:: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 45/45 х 20= 20,00

точки + С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1р.д х10 = 10,00 точки ,  или общ брой точки = 30,00
точки

С това комисията обяви за приключил етапа на оценка на техническите предложения за
позиция №2 и пристъпи към оценка на техническите предложения за позиция №3

ІІІ. ЗА ПОЗИЦИЯ № 3: До участие в този етап на общо основание са допуснати
техническите предложения на Участник № 1.„Елит Кар” ООД  и Участник № 2. „ММ 66”
ЕООД, доколкото няма участник съотвестващ на изискванията за „запазена поръчка”

- по показател То – представляващ „ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА“.
Резултатите от оценката по показател То, са както следва:
Участник № 1.„Елит Кар” ООДД: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 48/48 х 20=20,00

точки.
Участник № 2. „ММ 66” ЕООД: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 45/48 х 20= 18,75 точки.
Доколкото участниците в класацията по настоящата позиция са двама, в конкретния

случай,  предвид възприетата практика на КЗК и ВАС, не са дали 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 № 1. „Елит Кар”ООД: С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1р.д х 10= 10,00

точки.
Участник № 2.„ММ 66” ЕООД: С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1р.д  х 10 = 10,00

точки.
Общатата оценка на техническите предложения на двамата участници за позиция №3 са

както следва:
І.1.Участник № 1. „Елит Кар”ООД: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 48/48 х 20= 20,00

точки + С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1р.д х10 = 10,00 точки ,  или общ брой точки = 30,00
точки

І.2.Участник № 2.„ММ 66” ЕООД:: То = Ton/Тоmax* 20, където То = 45/48 х 20=
18,75точки + С = Сmin/Сn* 10, където С = 1 р.д./1р.д х10 = 10,00 точки ,  или общ брой точки =
28,75 точки

С това комисията обяви за приключил етапа на оценка на техническите предложения за
позиция №3

Предвид извършената класация на техническите педложения, комисията взе
единодушно  следното:

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2
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2.1.Допуска до участие в етапите на оценка и класация ценовите предложения както
следва:

За обособена позиция № 1
1. Кандидат №1 „Елит Кар” ООД;
2. Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД;

За обособена позиция № 2
1.Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД;

За обособена позиция № 3
1. Кандидат №1 „Елит Кар” ООД;
2. Кандидат №2 „ММ 66” ЕООД;

2.2. Определя следната датата за отваряне на ценовите оферти  за двете обособени позиции
на горепосочените кандидати: 04.05.2020 г. от 10:00 часа (четвърти май, две хиляди и двадесета
година от десет 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 28.04.2020 г.

КОМИСИЯ:

1. по чл. 59 от ЗЗЛД: /подпис/

2. по чл. 59 от ЗЗЛД: /подпис/

3. адв. по чл. 59 от ЗЗЛД: /подпис/


