
УТВЪРЖДАВА 

ИНЖ. СТЕЛА 

Директор яа ТП „ДГС Търговшцс " 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - Шумен 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТЪРГОВИЩЕ" гр. Търговище 

П Р О Т О К О Л 

на основание чл. 192, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

На 25.06.2019 г., от 10:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на 
ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, бул. „Цар Освободител" № 22 се проведе заседание 
на комисията, назначена със Заповед № 131 от 25.06.2019 г. на Директора на ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище, със задача да разгледа, оцени и класира офертите за 
изпълнение на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с Обява изх. № 1 от 
14.05.2019 г., с ID: 9088267 от 14.05.2019 г. и ID: 9088880 от 05.06.2019 г. на Регистъра на 
ОП, с предмет: „Доставка чрез покупка на работно облекло и аксесоари за работници и 
служители на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище при „СИДП" ДП Шумен" в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

инж. Даниел Колев - зам. директор на ТП „ДГС Търговище" 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Галина Иванова - счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 

2. Александър Керманов - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище". 

Председателят на комисията получи от техническия секретар на ТП „ДГС 
Търговище" гр. Търговище, срещу подпис, списък на участниците, подали оферти за 
участие в обществената поръчка. 

Комисията установи, че са постъпили две (2) оферти, по реда на депозиране, както 
следва: 

Участник № 1 - „Ивел Ко" ЕООД с вх. № 1575 от 24.06.2019 г.; 

Участник № 2 - „АММД" ООД с вх. № 1580 от 24.06.2019 г. 

В изпълнение на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всички членове на комисията попълниха 
декларации, относно изискванията на чл. 103, ал. 2 и чл. 52 от ППЗОП и пристъпиха към 
отваряне на офертите и проверка на съответствието с условията за участие и изискванията, 
на които следва да отговарят участниците. На отварянето не присъстваха представители на 
участниците. 



Комисията установи, че офертите са представени в запечатана, непрозрачна 
опаковка, с посочени върху тях данни в съответствие с изискванията на възложителя. 

Във връзка с предстоящото разглеждане, комисията извърши справка в Търговския 
регистър по ЕИК на участниците, които се прилагат към настоящия протокол. 

В резултат на разглеждането, комисията установи следното: 

1. Офертите съдържат следните документи: 

За Участник № 1 - „Ивел Ко" ЕООД: 

1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - в 
съответствие с Образец № 7; 

2) Представяне на участника - в съответствие с Образец № 2; 

3) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - в съответствие с 
Образец № 3; 

4) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - в съответствие с 
Образец № 4\ 

5) Декларация по чл. 192, ал. 3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от 
ЗОП) - в съответствие с Образец № 5; 

6) Декларация по чл. 192, ал. 3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП) - в 
съответствие с Образец № 6; 

7) Техническо предложение - в съответствие с Образец № 7; 

8) Ценово предложение - в съответствие с Образег/ № 8; 

9) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - в съответствие с 
Образец № 9; 

10) Декларация за информираност о съгласие за обработване на лични данни -
Образец №10; 

За Участник № 3 - „АММД" ООД: 

1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата - в 
съответствие с Образец № 1; 

2) Представяне на участника - в съответствие с Образец № 2; 

3)Декларация за приемане на условията в проекта на договор - в съответствие е 
Образец № 3; 

4) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикцията с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - в съответствие с 
Образец № 4; 

5) Декларация по чл. 192, ал. 3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 
>->^-\т-г\ „ \Гп 



6) Декларация по чл. 192, ал. 3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП) - в 
съответствие с Образец № 5; 

7) Техническо предложение - в съответствие с Образец № 7; 

8) Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - в съответствие с 
Образец № 9; 

9) Декларация за информираност о съгласие за обработване на лични данни -
Образец №10; 

2. Проверка за съответствие с условията за учасги: 

В представените към офертите декларации е декларирана липса на обстоятелства по 
чл. 54, ал. 1, т. 1-6 и 7 от ЗОП, както и че дружествата на участниците в обществената 
поръчка не са регистрирани и не са свързани лица в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, както и липса на обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. 

3. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на 
възложителя: 

След като разгледа техническото предложение, представено от всеки един по 
отделно от двамата участници в настоящата обществена поръчка, комисията установи, че 
техническото предложение на „Ивел Ко" ЕООД, попълнено по Образец № 7, е в пълно 
съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от 
документацията за участие. Техническото предложение на „АММД" ООД, попълнено по 
Образец № 7, не отговаря на изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от 
документацията за участие. В т. 2.1. „Технически характеристики на които отговаря 
предлаганото от Нас работно облекло, а именно:" от техническото предложение на 
„АММД" ООД в графа „Марка и модел" са посочени единични цени на артикулите, вместо 
марка и модел. 

След проверката на техническото предложение на двамата участници, комисията взе 
предвид, че обявеният критерий за възлагане е най-ниска цена. 

4. Ценово предложение на всеки един от участниците е следното: 

а) Ценовото предложение на Участник № 1 - „Ивел Ко" ЕООД е както следва: 
Предлаганата обща крайна единична стойност в лева без вкл. ДДС: 329,37 ле. (триста 
двадесет и девет лева и тридесет и седем стотинки); 

б) За Участник № 2 - „АММД" ООД в документацията липсва „Ценово 
предложение" по Образец № 8. 

Въз основа на така представеното ценово предложение и с оглед критериите за 
оценка, комисията прави следното класиране: 

На първо място класира: Участник № 1 - „Ивел Ко" ЕООД с Предлаганата 
обща крайна единична стойност в лева без вкл. ДДС: 329,37 лв. (триста двадесет и 
девет лева и тридесет и седем стотинки), за изпълнение на доставките предмет на 
настоящата обществена поръчка. 



Отстранява от процедурата: Участник № 2 - „АММД" ООД, в следствие 
неизпълнение на изискванията на Възложителя, а именно не спазване на изискванията, 
посочени в Обява № 1 от 14.05.2019 г., в графа „Друга информация", а именно „Към 
офертата участниците представят следните документи: 9. Ценово предложение - Образец 

Комисията предлага за изпълнение на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
ЗОП, обявена с Обява изх. № 1 от 14.05.2019 г., с ID: 9088267 от 14.05.2019 г. и ID: 9088880 
от 05.06.2019 г. на Регистъра на ОП, с предмет: „Доставка чрез покупка на работно 
облекло и аксесоари за работници и служители на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище 
при „СИДП" ДП Шумеп", „Ивел Ко" ЕООД с Предлаганата обща крайна единична 
стойност в лева без вкл. ДДС: 329,37лв. (триста двадесет и девет лева и тридесет и 
седем стотинки), за изпълнение на доставките предмет на настоящата обществена 
поръчка и други съгласно направените техническо и ценово предложение от участника, 
както и проекта на договор. 

Комисията приключи своята работа на 25.06.2019 г. в 11:30 часа. 

Протоколът съдържа четири страници и заедно с цялата документация по поръчката 
се предава на възложителя за утвърждаване, съгласно чл. 192, ал. 4 от ППЗОП. 
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