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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: 05.05.2020г

Териториално поделение  Държавно Горско Стопанство  Шумен

ПРОТОКОЛ №3
Днес 04.05.2020г. 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 трето 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.

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.
В хода на откритото заседание се установи, че в залата  присъства представител на Участник

№1 „Елит Кар” ООД.
Обстоятелствата относно присъствието  на представители на кандидатите депозирали оферти

за участие беше отразено в присъствен лист по образец, подписан от членовете на комисията, също
така подписан и от представител на Участник №1 „Елит Кар” ООД.
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 Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. Присъственият лист е неразделна част от

процедурното досие.
Председателят на комисията обяви резултатeте от разглеждането и оценката на

техническите предложения на кандидатите от предходния етап на процедурата за всяка една
позиция поотделно, след което комисията пристъпи към отваряне на ценовите  предложения на
допуснатите кандидати за и публично оповестяване на съдържанието на същите за всяка една
позиция

Комисията пристъпи към отваряне и обявяване ценовите предложения за позиция №1.
За позиция №1, до етапа на отваряне и обявяване на ценовите предложения са

допуснати офертите на Участник № 1: -  „Елит Кар“ ООД гр. Варна и Участник №2: -  „ММ“
ЕООД гр. Шумен . Ценовите предложения на същите са следните

1. Участник № 1: -  „Елит Кар“ ООД гр. Варна:
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция №1 е 36

195.61 лева (тридесет и шест хиляди сто деветдесет и пет лева и 61 ст.  ), 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 Участник №1
2. Участник №2: -  „ММ“ ЕООД гр. Шумен:
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция №1 е

31 454,19 лева (тридесет и една хиляди, четиристотин петдесет и четири лева и 19 ст.  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 Участник №2
С това комисията обяви за приключила публичната част на заседанието за позиция №1

Комисията пристъпи към отваряне и обявяване ценовите предложения за позиция №2.
За позиция №2, до етапа на отваряне и обявяване на ценовите предложения е допусната

офертата на Участник №2: -  „ММ“ ЕООД гр. Шумен . Ценовото предложение на същия е
следното

          1. Участник № 2: -  „ММ“ ЕООД гр. Шумен:
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 2 е 50 694

лева (петдесет хиляди, шестстотин деветдесет и четири 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 Участник №2
С това комисията обяви за приключила публичната част на заседанието за позиция №2

Комисията пристъпи към отваряне и обявяване на ценовите  предложения за позиция № 3
За позиция №3, до етапа на отваряне и обявяване на ценовите предложения са

допуснати офертите на Участник № 1: -  „Елит Кар“ ООД гр. Варна и Участник №2: -  „ММ“
ЕООД гр. Шумен . Ценовите предложения на същите са следните

1. Участник № 1: - „ Елит Кар“  ООД гр. Варна
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 3 е 940,60 лева

(деветстотин четиридесет лева и 60 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.
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Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Участник №1.

2. Кандидат № 2: -  „ ММ 66“  ЕООД гр. Шумен
Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 3 е 437,70 лева

(четиристотин тридесет и седем лева и 70 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 Участник №2.
С това комисията обяви за приключила публичната част на заседанието за позиция №3

С публичното оповестяване на ценовите оферти на участниците 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 участниците и за трите позиции са
изготвени съгласно изискванията на възложителя и по утвърдения от същия образец. Проверката
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 ценови предложения за Позиция
№1 както следва:

3.1.1. Участник №1 „Елит Кар” ООД;
3.1.2. Участник №2 „ММ 66” ЕООД;

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

3.2.1. Участник №2 „ММ 66” ЕООД;

3.3. Допуска до участие в етапите на оценка и класация на ценови предложения  за Позиция
№3 както следва:

3.3.1. Участник №1 „Елит Кар” ООД;
3.3.2. Участник №2 „ММ 66” ЕООД;

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на
двамата участници поотделно за всяка една позиция, съгласно критериите на  предварително
обявената и одобрената методика, и по следната формула за всяка обособена позиция поотделно
като следва:

·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;

Максималният брой точки, които всеки участник може да получи, като крайна оценка на
своята оферта е 70 точки за всяка конкретна позиция:
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Комисията оцени офертата на всеки участник по отделните показатели, представляващо и

оценка на 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 № 1.„Елит Кар” ООД: Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 31454,19/36195,61 х 70 =

60,83 точки
Участник № 2.“ММ 66” ЕООД: Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 31454,19/31454,19 х 70 =

70,00 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 „Обща крайна цена“

Комисията пристъпи към окончателна оценка на офертите и класация на същите за позиция
№1, съгласно 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
Резултатите от общата крайна оценка на офертата на участника (Ко) за Позиция №1 е

следната:
Участник № 1. „Елит Кар” ООД – Ко = Ц + То + С , където  Ко= 60,20+ 20 + 10 = 90,83

точки.
Участник № 2. „ММ 66” ЕООД – Ко = Ц + То + С , където  Ко= 70 +18,36 + 10 = 98,36

точки;
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:
Класиране за ПОЗИЦИЯ № 1:
На първо място, с получени общ брой точки –98,36 точки, класира: Участник № 2: –

„ММ 66“ ЕООД, ЕИК 127575791, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Хан Крум”
№6А, представляван от Димитър Стоянов Георгиев,  при следните параметри на
окончателната му оферта:

- Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 1 -
31 454,19 лева (тридесет и една хиляди, четиристотин петдесет и четири лева и 19 ст.  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

и при следните условия на техническото предложение
- 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.
и приети условия обявени при откриване на процедурата:
- След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за усвояване на

пълният обем на описаните доставки (по видове и прогнозни количества),
- В случай на необходимост, Възложителя може да заяви за доставка и допълнителни видове

стоки, по единичните цени (в лева без ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта.
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На второ място, с получени общ брой точки, –90,83 т. класира: Участник № 1: – „Елит

Кар“ ООД, ЕИК : 103558125, адрес и седалище на управлението: гр. Варна, бул. „Сливница”
№137, ет.1, представляван от Златин Иванов Тотин и Любомир Георгиев Начков -
управители,  при следните параметри на окончателната му оферта:

- Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 1 - 36
195.61 лева (тридесет и шест хиляди сто деветдесет и пет лева и 61 ст.), 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.

и при следните условия на техническото предложение
- 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.
и приети условия обявени при откриване на процедурата:
- След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за усвояване на

пълният обем на описаните доставки (по видове и прогнозни количества),
- В случай на необходимост, Възложителя може да заяви за доставка и допълнителни видове

стоки, по единичните цени (в лева без ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта.
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 № 2.“ММ 66” ЕООД: Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 50694/50694 х 70 = 70,00

точки
Комисията пристъпи към оценка на офертата на единствения участник за позиция №2,

съгласно 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
Резултатите от общата крайна оценка на офертата на участника (Ко) за Позиция №2 е

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

точки;
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 № 2:
На първо място, с получени общ брой точки – 100т., класира: Участник № 2: – „ММ 66“

ЕООД, ЕИК 127575791, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Хан Крум” №6А,
представляван от Димитър Стоянов Георгиев,  при следните параметри на окончателната му
оферта:

- Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 1 - 50 694
лева (петдесет хиляди, шестстотин деветдесет и четири лева  ), без ДДС, определена като сбор
от количествата по единичните цени, посочени в ценовото предложение на кандидата и служеща
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единствено за нуждите на  оценката на ценовия показател съгласно предварително обявената
методика

и при следните условия на техническото предложение
- 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.
и приети условия обявени при откриване на процедурата:
- След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за усвояване на

пълният обем на описаните доставки (по видове и прогнозни количества),
- В случай на необходимост, Възложителя може да заяви за доставка и допълнителни видове

стоки, по единичните цени (в лева без ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта.
Няма класирани на второ и следващите места участници поради липса на подадени

оферти
От участие в процедурата за позиция №2 няма недопуснат и/или отстранени кандидати
С това комисията обяви за приключила процедурата на позиция №2

ЗА ПОЗИЦИЯ № 3:
- по показател Ц – представляващ – „ОБЩА ЦЕНА КРАЙНА ЦЕНА БЕЗ ВКЛ. ДДС“.
Резултатите от оценката по показател Ц, са както следва:
Участник № 1.„Елит Кар” ООД: Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 437,70/940,60 х 70 = 32,57

точки
Участник № 2.“ММ 66” ЕООД: Ц = Цmin/Цn* 70, където Ц= 437,70/437,70 х 70 = 70,00

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“

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на офертите за позиция №3, 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
Резултатите от общата крайна оценка на офертата на участника (Ко) за Позиция №3 е

следната:
Участник № 1. „Елит Кар” ООД – Ко = Ц + То + С , където  Ко= 32,57 + 20 + 10 = 62,57

точки.
Участник № 2. „ММ 66” ЕООД – Ко = Ц + То + С , където  Ко= 70 +18,75 + 10 = 98,75

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:

Класиране за ПОЗИЦИЯ № 3:
На първо място, с получени общ брой точки – 98,75т., класира: Участник № 2: – „ММ

66“ ЕООД, ЕИК 127575791, седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. „Хан Крум”
№6А, представляван от Димитър Стоянов Георгиев,  при следните параметри на
окончателната му оферта:



7
- Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 3 - 437,70

лева (четиристотин тридесет и седем лева и 70 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

и при следните условия на техническото предложение
- 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.
и приети условия обявени при откриване на процедурата:
- След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за усвояване на

пълният обем на описаните доставки (по видове и прогнозни количества),
- В случай на необходимост, Възложителя може да заяви за доставка и допълнителни видове

стоки, по единичните цени (в лева без ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта.
На второ място, с получени общ брой точки  – 62,57т., класира: Участник № 1: – „Елит

Кар “ ООД, ЕИК : 103558125, адрес и седалище на управлението: гр. Варна, бул. „Сливница”
№137, ет.1, представляван от Златин Иванов Тотин и Любомир Георгиев Начков -
управители,  при следните параметри на окончателната му оферта:

- Обща предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка за позиция № 3 - 940,60
лева (деветстотин четиридесет лева и 60 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.

и при следните условия на техническото предложение
- 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.
и приети условия обявени при откриване на процедурата:
- След сключване на договора за изпълнение, Възложителя няма задължение за усвояване на

пълният обем на описаните доставки (по видове и прогнозни количества),
- В случай на необходимост, Възложителя може да заяви за доставка и допълнителни видове

стоки, по единичните цени (в лева без ДДС) посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта.
От участие в процедурата за позиция №3 няма недопуснат и/или отстранени кандидати
С това комисията обяви за приключила процедурата на позиция №3

Комисията приключи своята работа в 16.00 часа на 04.05.2020 г.
Настоящия протокол, е неразделна част от документация по разглежданата обществена

поръчка, предадена на  възложителя на 05.05.2020г.

КОМИСИЯ:

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


