ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА

П Р О Т О К О Л №1
от дейността на комисията, съставен на основание чл.103, ал.3 от Закона за
обществените поръчки и назначена със Заповед № 690/21.07.2020г. на Директора на ТП
„ДГС-Клисура” за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в открита
процедура с правно основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: ”Доставка чрез закупуване
на резервни части, консумативи и гуми за селскотостопански машини, за превозни
средства, както и за машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни
машини и оборудване за срок от 24 месеца по обособени позиции за нуждите на ТП ДГС
Клисура”, открита с Решение № 542 от 12.06.2020г.
Днес, 21.07.2020г. в 10:00 часа, в административната сграда на Държавно горско стопанство
Клисура, адрес: гр. Клисура, ул. „20-ти април” №26 на открито заседание се събра комисия,
назначена със Заповед № 690 от 21.07.2020г. на Директора на ТП „ДГС - Клисура” в състав:
1. Румяна Рашева на длъжност „юрисконсулт” в ТП „ДГС - Клисура” /правоспособен юрист/ Председател на комисията;
2.Христо Колев на длъжност „зам. директор” в ТП „ДГС - Клисура” - член на комисията
3. Дора Цанкова на длъжност „гл. счетоводител” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията.
4. Станимир Бучков на длъжност „гл. инженер” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията.
5. Донка Атанасова на длъжност „лесничей” в ТП „ДГС- Клисура” – член на комисията.
за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти на участниците в откритата
процедура с предмет: ”Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми
за селскотостопански машини, за превозни средства, както и за машини за извършване
на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване за срок от 24 месеца по
обособени позиции”.
Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на
процедурата са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Преди започване на работата си
всички членове на комисията попълниха и подписаха изискуемата декларация по чл.51, ал.813 от ППЗОП.
Комисията провери и установи, че в деловодството на ТП „ДГС-Клисура” са постъпили
4 /четири/ оферти, предадени с протокол, съставен на основание чл.48, ал.6 от ППЗОП, както
следва:
1. Оферта с Вх. №3016/14.07.2020г., 13:25ч., депозирана от „ПРИМЕКС” ЕООД;
2. Оферта с Вх. №3044/15.07.2020г., 14:57ч., депозирана от „МиК МОНТ АВТО” ЕООД;
3. Оферта с Вх. №3119/20.07.2020г., 14:24ч., депозирана от „ТАЙРОН ИМПОРТ
ЕКСПОРТ” ООД;
4. Оферта с Вх. №3120/20.07.2020г., 14:26ч., депозирана от „ТАЙРОН ИМПОРТ
ЕКСПОРТ” ООД;
На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Резултати от работата на комисията:
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І. Публична част от заседанието на комисията:
Комисията отвори опаковките по реда на тяхното постъпване. Всички оферти са представени
в запечатани непрозрачни опаковки. Комисията оповести съдържанието на опаковките и
провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Участниците представят следните документи, описани по реда на постъпването им:
1. Участникът „ПРИМЕКС” ЕООД представя следните документи:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:
1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен в електронен
вариант – 1 брой, подписан от управителя.
В Част ІІ, Раздел А „Информация за икономическия оператор” и Раздел Б „Информация
за представителите на икономическия оператор” от ЕЕДОП е записано, че „ПРИМЕКС”
ЕООД е вписано в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 127 033 207 , със седалище и адрес
на управление: гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен 9930, ул. „Ропотамо” № 7, с управител
Георги Крумов Пешев;
В Част ІІ, Раздел В от ЕЕДОП – „Информация относно използването на капацитета на
други субекти”, участникът се позовава на капацитета на трети лица, които ще участват в
изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет, а именно
поставените от Възложителя изисквания за наличие на сервизна база на територият на гр.
Карлово и/или общ. Сопот. Предоставен е Единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), представен в електронен вариант – 1 брой от „Димекс 2” ЕООД с ЕИК 202469240, в
качеството на трето лице, подписан от управителя;
1.2. Заявление за участие за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Приложение № 1.2
1.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3–
Приложение №3b. Участникът е описал начина на изпълнение на доставките;
1.4. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд, когато е приложимо - Приложение №4;
1.5. Опис на представените документи – Приложение № 7, подписано от управителя;
1.6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Приложение № 8 – приложена и от „Димекс 2” ЕООД , в качеството на трето лице и подписана
от управителя;
1.7. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9 – приложена и
от „Димекс 2” ЕООД , в качеството на трето лице и подписана от управителя ;
1.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – Приложение № 10 – приложена
и от „Димекс 2” ЕООД , в качеството на трето лице и подписана от управителя;
1.9.Декларация за приемане условията в проекта на договора за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3–
Приложение № 11;
1.10. Декларация за срока на валидност на офертата-Приложение № 12;
1.11. Декларация за използване на капацитета на трети лица по чл. 65 от ЗОП.
1.12. Уведомление за вписан търговски обект – Автосервиз на територията на община Карлово.
1.13. Декларация за липса на специфичните национални основания за изключване съгласно
Част III от ЕЕДОП.
Комисията установи, че в опаковката се съдържа отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха плика и
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техническото предложение на участника. Тъй като на заседанието на комисията не присъства
представител на участника и няма друг участник в процедурата, бе обективно невъзможно да
бъде изпълнена разпоредбата на чл.54, ал.5 от ППЗОП, а именно присъстващ представител на
друг участник да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
2. Участникът „М и К МОНТ АВТО” ЕООД за об. поз. №1 представя следните
документи:
2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен в електронен
вариант – 1 брой, подписан от управителя.
В Част ІІ, Раздел А „Информация за икономическия оператор” и Раздел Б „Информация
за представителите на икономическия оператор” от ЕЕДОП е записано, че „М и К МОНТ
АВТО” ЕООД е вписано в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 111 589 451 , със
седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. „Баба Тонка” № 31, ет. 1, ап. 2, с
управител Красимир Димитров Кирилов;
2.2. Заявление за участие за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Приложение № 1.1
2.3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1–
Приложение №3а. Участникът е описал начина на изпълнение на доставките;
2.4. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд, когато е приложимо - Приложение №4;
2.5. Опис на представените документи – Приложение № 7, подписано от управителя;
2.6. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Приложение № 8;
2.7. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9;
2.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – Приложение № 10.
2.9.Декларация за приемане условията в проекта на договора за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1–
Приложение № 11;
2.10. Декларация за срока на валидност на офертата-Приложение № 12.
Комисията установи, че в опаковката се съдържа отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха плика и
техническото предложение на участника. Тъй като на заседанието на комисията не присъства
представител на участника и няма друг участник в процедурата, бе обективно невъзможно да
бъде изпълнена разпоредбата на чл.54, ал.5 от ППЗОП, а именно присъстващ представител на
друг участник да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри”.
3. Участникът „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД представя следните документи:
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен в електронен
вариант – 1 брой, подписан от управителя.
В Част ІІ, Раздел А „Информация за икономическия оператор” и Раздел Б „Информация
за представителите на икономическия оператор” от ЕЕДОП е записано, че „ТАЙРОН
ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД е вписано в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 115 762
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107, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот 4330, ж.к. „Гоце Делчев” № 24, с управител
Даниела Петрова Димова;
3.2. Декларация съгл. чл. 40, ал. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2;
3.3. Заявление за участие за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Приложение № 1.1
3.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1–
Приложение №3а. Участникът е описал начина на изпълнение на доставките;
3.5. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд, когато е приложимо - Приложение №4;
3.6. Опис на представените документи – Приложение № 7, подписано от управителя;
3.7. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9;
3.8.Декларация за приемане условията в проекта на договора за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1–
Приложение № 11;
3.9. Декларация за срока на валидност на офертата-Приложение № 12.
3.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – Приложение № 10.
3.11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Приложение № 8;
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен в електронен
вариант – 1 брой, подписан от управителя.
В Част ІІ, Раздел А „Информация за икономическия оператор” и Раздел Б „Информация
за представителите на икономическия оператор” от ЕЕДОП е записано, че „ТАЙРОН
ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД е вписано в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК 115 762
107, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот 4330, ж.к. „Гоце Делчев” № 24, с управител
Даниела Петрова Димова;
3.2. Декларация съгл. чл. 40, ал. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2;
3.3. Заявление за участие за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Приложение № 1.2;
3.4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3–
Приложение №3b. Участникът е описал начина на изпълнение на доставките и е посочил е, че
разполага със сервизна база в гр. Сопот;
3.5. Декларация по чл. 39, ал.3, т.1 „д” от ППЗОП - при изготвяне на офертата са спазени
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд, когато е приложимо - Приложение №4;
3.6. Опис на представените документи – Приложение № 7, подписано от управителя;
3.7. Декларация във връзка с обработване на лични данни – Приложение № 9;
3.8.Декларация за приемане условията в проекта на договора за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3–
Приложение № 11;
3.9. Декларация за срока на валидност на офертата-Приложение № 12.
3.10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – Приложение № 10.
3.11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Приложение № 8;
3.12. Декларация за технически възможности – участникът „ТАЙРОН ИМПОРТ
ЕКСПОРТ” ООД разполага със сервизна база – Център за гуми, находящ се в гр. Сопот, ул.
„Иван Вазов“.
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Комисията установи, че в опаковката се съдържа отделен запечатан плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”. Трима от членовете на комисията подписаха плика и
техническото предложение на участника. Тъй като на заседанието на комисията не присъства
представител на участника и няма друг участник в процедурата, бе обективно невъзможно да
бъде изпълнена разпоредбата на чл.54, ал.5 от ППЗОП, а именно присъстващ представител на
друг участник да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри”.

ІІ. Комисията в закрито заседание продължи своята работа по проверка наличието и
редовността на представените документи
1. Комисията извърши проверка на интернет страницата на Агенция по вписванията
„търговски регистър” за актуалното състояние на участниците по предоставеното ЕИК и
установи следното:
Участникът „ПРИМЕКС” ЕООД е вписан в търговския регистър по реда на ЗТР с ЕИК
127 033 207 , със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен
9930, ул. „Ропотамо” № 7, с управител Георги Крумов Пешев.
Участникът „М и К МОНТ АВТО” ЕООД е вписан в търговския регистър по реда на ЗТР с
ЕИК 111 589 451 , със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. „Баба Тонка” №
31, ет. 1, ап. 2, с управител Красимир Димитров Кирилов.
Участникът „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД е вписан в търговския регистър по реда
на ЗТР с ЕИК 115 762 107, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот 4330, ж.к. „Гоце
Делчев” № 24, с управител Даниела Петрова Димова
Комисията разгледа документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, в резултат на което
НЕ КОНСТАТИРА липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор.
Предвид установеното комисията ДОПУСКА участниците „ПРИМЕКС” ЕООД , „М и К
МОНТ АВТО” ЕООД, и „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД до разглеждане на
техническите им предложения.
2. Разглеждане на техническите предложения на „ПРИМЕКС” ЕООД .
Участникът е представил попълнени Приложение №3b - за обособена позиция № 3 от
съответстващата на обществената поръчка документация. Представени са всички изискани от
възложителя документи по чл.39, ал.3 от ППЗОП.
Комисията установи, че офертата на участника - „ПРИМЕКС” ЕООД отговаря на
изискванията на възложителя и същият следва да бъдат допуснат до отваряне на Плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
Разглеждане на техническото предложение на „М и К МОНТ АВТО” ЕООД.
Участникът е представил попълнено Приложение №3а за Обособена позиция № 1 от
съответстващата на обществената поръчка документация и е описал начина на изпълнение на
доставката. Представени са всички изискани от възложителя документи по чл.39, ал.3 от
ППЗОП.
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Комисията установи, че офертата на участника - „М и К МОНТ АВТО” ЕООД, отговаря на
изискванията на възложителя и същият следва да бъдат допуснат до отваряне на Плик с надпис
„Предлагани ценови параметри”.
Разглеждане на техническите предложения на„ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД.
Участникът е представил попълнени Приложение № 3а и Приложение №3b - за обособени
позиции № 1 и № 3 от съответстващата на обществената поръчка документация. Представени
са всички изискани от възложителя документи по чл.39, ал.3 от ППЗОП.
Комисията установи, че офертата на участника - „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД
отговаря на изискванията на възложителя и същият следва да бъдат допуснат до отваряне на
Плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.
Комисията реши, отваряне на Пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” да се
извърши на 31.07.2020г. от 10:00 часа, за което ще бъде публикувано съобщение на профила на
купувача. Комисията упълномощи председателя да извърши действията по изготвяне и
публикуване на съобщението.
КОМИСИЯ:
Председател: 1.................../п/............ / Румяна Рашева/
ЧЛЕНОВЕ:
2............./п/................ / Христо Колев/
4............./п/................ / Станимир Бучков/

3................../п/..................... / Дора Цанкова/
5................./п/............... /Донка Атанасова/

/п/ Заличени данни съгл. Общият регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679)
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