
П Р О Т О К О Л 
№ 2 

На 26.06.2019 г. в 10:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за 
обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части, смазочни материали и 
консумативи за селскостопанска техника и услуги но ремонт на същите за 
нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", открита с Решение № 47 от 
28.02.2019 г., публикувано обявление за поръчка директива 2014/24/EC/30FI на 
28.02.2019 г., в РОП на 28.02.2019 г., назначена със Заповед № 126 от 19.06.2019 г. на 
Директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
инж. Даниел Колев - зам. директор при при ТП „ДГС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Румен Маринов - ръководител разсадник при ТП „ДГС Търговище"; 
2. Румен Тодоров - шофьор при ТП „ДГС Търговище"; 
3. Галина Иванова - счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 
4. Александър Керманов - юрисконсулт при Ш „ДГС Търговище". 

Комисията възобнови своята работа на 26.06.2019 г. в 10:00 часа в публично 
заседание. 

Откриването на ценовите оферти в настоящата процедура е обявено на 19.06.2019 
г. чрез съобщение в профил на купувача. Отварянето на ценовите предложения се 
извърши публично при условията на чл. 54, ал. 2 ППЗОП. 

Председателят на комисията, провери състава на присъстващите и след като 
установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието. 

Няма присъстващи в залата участници в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, имащи 
право да присъстват на публичните заседания на комисията. 

Комисията обяви на присъстващите резултатите от оценяването на единствената 
оферта по другите критерии: 

1. Междинната оценка на офертата, представена от Участник № 1 - „Инжсервиз" 
ООД, ЕИК: 200954202, е 10 точки по показател КЗ. 

Комисията отвори плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за „Доставка 
на резервни части, смазочни материали и консумативи за селскостопанска 
техника и услуги но ремонт на същите за нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. 
Търговище" на единствената оферта и оповести предлаганата цена за изпълнение на 
поръчката, както следва: 

№ Участник 

Предлагана обща 
крайна, като 

сбор от 
единичните 

стойности без 
вкл. ДДС 

Предложената 
цеиа в 

лева/нормочас 
без вкл. ДДС за 
изпълнение на 

услугите 
1. „Инжсервиз" 

ООД 
137 278,12 лв. 30,00 лв. 

При отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за „Доставка на 
резервни части, смазочни материали и консумативи за селскостопанска техника и 
услуги по ремонт на същите за нуждите па ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище 



от така депозираната оферта на единствения участник в този етап на процедурата, 
комисията установи, че в него се съдържа подписано и подпечатано ценово 
предложение - Образец № 9. 

Комисията извърши обстоен преглед на ценовото предложение на единствения 
участник и съответствието му с изискванията на Възложителя, заложени в 
Документацията за участие в откритата процедура и обявлението за обществена 
поръчка. Комисията констатира следното: 

1. Ценовото предложение на Участник № 1 - „Инжсервиз" ООД, ЕИК: 
200954202 с оферта вх. № 1538 от 18.06.2019 г., е изготвена по Образец № 9 и отговаря 
на изтикванията на Възложителя. Предложените цени са посочени коректно за всички 
отделни артикули за изпълнение на договора и предложената обща крайна, като сбор от 
единичните стойности в лева без вкл. ДДС е изчислена коректно, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата на единствения участник по другите 
показатели посочени от Възложителя, а именно: 

2. Показател К1 - най-ниска предложена крайна обща (като сбор от единични) 
стойност за доставка на резервни части и консумативи предмет на поръчката, се 
изчислява по следната формула: 

К1 = Ц части х 60 
Ц части/п 

Ц части - най-ниската предложена крайна обща (като сбор от единичната) 
стойност за доставка на резервни части и консумативи. 

Ц части/п - предложената крайна обща (като сбор от единичната) стойност за 
доставка на резервни части и консумативи от ценовото предложение на участника, 
чието предложение се разглежда. 

Максималната стойност на К1 е 60 точки. 

3. Показател К2 - най-ниската предложена цена за 1(един) човекочас (нормочас) 
вложен труд (часова ставка) при извършване на услугите по ремонт на автомобилите, се 
изчислява по следната формула: 

К2 = Ц труд х 30 
Ц труд/п 

Ц труд - най-ниската предложена цена за 1(един) човекочас (нормочас) вложен 
труд (часова ставка) при извършване на услугите по ремонт на автомобилите 

Ц труд/п - предложената цена за 1 (един) човекочас (нормочас) вложен труд 
(часова ставка) при извършване на услугите по ремонт на автомобилите от ценовото 
предложение на участника, чието предложение се разглежда. 

Максималната стойност на К2 е 30 точки. 
След извършените действия от страна на комисията на база представената оферта 

от единствения участник „Инжсервиз" ООД се получават следните резултати от 
изчисляването по различните показатели, съгласно утвърдената методика за определяне 
на комплексна оценка на офертите 

За показател К1 е 60 точки. 
За показател К2 е 30 точки. 

Комплексната оценка е следната: 
КО = К1 + К2 + КЗ = 60 + 30 + 10 = 100 точки 

Комплексна оценка, която получава Участник № 1 - „Инжсервиз" ООД е 100 
точки. 
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На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи към класиране на 
участниците по степента на съответствието на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия: 

Комисията класира за „Доставка на резервни части, смазочни материали и 
консумативи за селскостопанска техника и услуги по ремонт на същите за 
нуждите па ТП„ДГС Търговище" гр. Търговище", на 

Първо място - Участник № 1 - „Инжсервиз" ООД, ЕИК: 200954202 с оферта вх. 
№ 1538 от 18.06.2019 г., с предложена обща крайна, като сбор от единичните стойности 
в лева без вкл. ДДС в размер на 137 278,12 лв. (сто тридесет и седем хиляди двеста 
седемдесет и осем лева и дванадесет стотинки) за всеки отделен артикул за 
изпълнение на договора за обществена поръка и предложена цена за лева/нормочас без 
вкл. ДДС за изпълнение на услугите в размер на 30,00 лв. (тридесет лева), с изричното 
условие, че стойността на всяка поръчка ще се определя въз основа на посочените от 
участника крайни единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно направеното от него 
ценово предложение, като същите са постоянни и не подлежат на промяна през периода 
на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от Възложителя финансов 
ресурс. 

Няма класирани на второ място участници. 

Комисията преустанови своята работа на 26.06.2019 г. в 10:50 часа. 

Настоящия протокол съдържа 3 (три) страници и се подписва от всички членове 
на комисията. Същият е неразделна част от досието на обществената поръчка. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ЧЛЕНОВЕ: 

Комисия: 

(Александър Керманов) 
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