„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ГР. СМОЛЯН

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН”
п.к.4770 с. Смилян, ул. „Девети септември” № 101, БУЛСТАТ 2016195800347
тел. 03026/2441, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com

УТВЪРДИЛ:……….*/п/……………
/инж. Анатолий Елев - Директор на ТП „ДГС Смилян“/
Дата:28.09.2020 г.
ПРОТОКОЛ

№3

Днес, 25.09.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС „Смилян”, с адрес: с.
Смилян, ул.”Девети септември” №101, общ. Смолян, се проведе закрито заседание на
комисията, за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:
„Доставка чрез закупуване на инструменти и материали, необходими за
осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на нуждите на ТП ДГС
„Смилян““ за срок от 24 месеца, съгласно Решение №183 от 12.06.2020 г. на Директора
на ТП ДГС „Смилян” за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкаа.
Комисията, назначена със Заповед №222/06.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС
„Смилян” със задача да извърши подбор на кандидатите, да разгледа, оцени и класира
постъпилите оферти в ТП ДГС „Смилян” за участие в цитираната по-горе процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, започна работа в 10:30 часа
в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян”.
Членове:
1.Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”;
2.Милена Башова– гл.счетоводител при ТП „ДГС Смилян”;
3. инж. Гергана Балджиева – лесничей при ТП „ДГС Смилян”;
4. инж. Николай Жеков – лесничей при ТП „ДГС Смилян”.
Присъстваха всички членове на комисията.
I. Във връзка с протокол №2 от 11.09.2020 г. на комисията, назначена със Заповед
№222/06.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС „Смилян” и изпратени уведомления за
искане за подробни писмени обосновки до всички участници, за които са налице
основанията на чл.72, ал.1 от ЗОП, при стрикното спазване на вида и начина за
уведомяване на участниците, съгласно ЗОП и действащата нормативна уредба, както и
оценяване на ценовите предложения от конкурсната комисия, изпълняваща функциите
на помощен орган на Възложителя.
В тази връзка комисията продължи своята работа в пълен състав на закрито
заседание, на което разгледа постъпилите подробни писменни обосновки изискани на
основание чл. 72, ал.1 от ЗОП, след което оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС
„Смилян”.
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В настоящата обществена поръчка на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, комисията е
изискала подробни писмени обосновки по отношение на следните участници, както
следва – „Панда Експерт“ ООД и „Би Енд Би Партнерс“ ООД.
Протокол №2 от работата на комисията и исканията за подробни писмени
обосновки по отношение на споменатите по-горе участници са надлежно публикувани в
профила на купувача на 14.09.2020 г.. Освен това комисията е изпратила електронни
писма до всички участници, с които е изискала подробна писмена обосновка на
основание чл.72, ал.1 от ЗОП по посочените от тях имейл адреси, ведно и с исканията и
приложения Протокол №2, както и линк към профила на купувача, където е публикуван
въпросния протокол и исканията до участниците.
Председателят на комисията получи срещу подпис извлечение от входящия
регистър за постъпилите писмени обосновки в настоящата процедура, видно от
въпросния документ в срока до 17:00 ч. на 18.09.2020 г. са постъпили 2 /два/ броя
писмени обосновки от следните участници:
- „Панда Експерт“ ООД, с наш. Вх. №4111/16.09.2020 г. във връзка с обществена
поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на инструменти и материали,
необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и дърводобив на
нуждите на ТП ДГС „Смилян““ ;
- „Би Енд Би Парнерс“ ООД, с наш. Вх.№4142/17.09.2020 г във връзка с
обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на инструменти и
материали, необходими за осъществяване на дейностите по маркиране и
дърводобив на нуждите на ТП ДГС „Смилян““.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на пликът с представената обосновка с
наш. Вх. №4111/16.09.2020 г от участника - „Панда Експерт“ ООД, от което видно, че
той обосновава предлаганата обща цена образувана от предложените единични цени на
изброените артикули в съответствие с трите от хипотезите на чл.72, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от
ЗОП, а именно: „Икономическите особености на производствения процес, на
предоставяните услуги“, „Избрани технически решение или наличието на изключително
благоприятни условия за участника” и „Оригиналност на предложението от участника”
по отношение на направени твърдения и доводи на участника за споменатите по-горе
хипотези на чл.72, ал.2 от ЗОП, участника обосновава с голям обем реализирани
продажби, което води до ниска себестойност на предлаганите стоки, Изпълнител е по
множество договори за обществени поръчки, както и по договори с частни контрагенти.
От създването си до сега е спечелил доверието на повече от 5000 организации, както и
от частния, така и от публични сектор, на които е доставял стоки и услуги. Постоянна
поддръжка на големи складови наличностти с цел да избегне негативните последици от
увеличението на доставните цени на почти всички видове инструменти и средства за
маркиране, което се наблюдава през последните 6-8 месеца, поддържа складови
наличностти, коино да гарантират на контрагентите постоянни ценови условия за дълъг
период от време. Съществуват достатъчни складови наличности от инструменти и
материали за маркиране, закупени от предходните периоди на значително по-ниски цени.
Добра логистика наличието на собствен автомобилен парк, който се управлява чрез
оригинално техническо решение, дава възможност на практика в цените да не се
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калкулират допълнителни логистични разходи, като има възможност да осъществява
голяма част от доставките си изцяло със собствен ресурс и за своя сметка, която
позволява да се минимизират разходите за транспорт и пряко се отразява на формираната
крайна цена. Разчитаме на собствен внос и декларираме наличието на дългогодишни
взаимоотношения с надежни партньори, доставчици и производители, което гарантира
най-добрите цени на Възложитилите и му спестява евентуални надценки, възникващи от
препродажба на стоки. Благодарение на утвърдената си позиция като търговец, имаме
възможност да договаряме преференциални цени за определени групи стоки, сред които
са и преференциални цени за определи групи стоки, сред които са й оферираните в
настоящата поръчка. Отчитайки влиянието на икономоческата обстановка в страната,
сме в състояние да Ви, предложим максимално добри условия в ценови план, чрез
калкулирани минимални нива на печалба. Възложителя ТП „ДГС Смилян“ не е
маловажен клиент за „Панда Експерт“ ООД, поради което се стремим да му предложим
възможно най-изгодни условия.
Участникът декларира, че спазил изискването по чл.115 от ЗОП, което е изискване на по
чл.72, ал.2, т.4 от ЗОП и това, че не ползва или получава държавна помощ
представляващо изискване по чл.72, ал.2, т.5 от ЗОП.
След задълбочен анализ на представената обосновка и приложените
доказателствата и оглед нейната пълнота и обективност по отношение на обстоятелства
по ал.2, Комисията реши да приеме представена подробна писмена обосновка на
участника- „Панда Експерт“ ООД.
2. Комисията пристъпи към разглеждане на пликът с представената обосновка с
наш. Вх. №4142/17.09.2020 г от участника – „Би Енд Би Парнерс“ ООД от което видно,
че той обосновава предложената обща цена формирана от сбора от единичните цени на
всеки артикул, посочени в ценовото си предложение в съответствие с трите от
хипотезите на чл.72, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП, а именно: „Икономическите особености
на производствения процес, на предоставяните услуги“, „Избрани технически решение
или наличието на изключително благоприятни условия за участника” и „Оригиналност
на предложението от участника” по отношение на направени твърдения и доводи на
участника за споменатите по-горе хипотези на чл.72, ал.2 от ЗОП, участника обосновава,
както следва:
- Формилането на цени – Ценовата политика на фирмата е ориентирана към
постигане на финансов ефект на принципа „голям оборот-малка надценка“. Около 80 %
от приходите на фирмата се формират от търговска дейност с материали и инструменти
за маркиране. От публикуваните на страницата на Агенция по вписване ежигодните ОПР
и баланс е видно, че спазвайки тази политика, фирмата реализира положителни
финансови резултати. При необходимост, при спазване на правилата на търговската
тайна, бихме могли да предложим и конкретна допълнителна информация за условията,
при които сме извършили внос на специализиран горски спрей, доскавка на алкидна боя,
клупи, висотомери, свередели и др. В резулатат на все по-засилващата се конкуренция в
сектор доставки, всеки един търговски субект има право на собствена стратегия, често
базирана на минимализиране на печалбата. В тази връзка нашето дружество не прави
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изключение и предлага на своите продукти с минимална печалба, при запазване на
качеството. Доказателство за това са получените референции.
- Технически решения/благоприятни условия – Персонал – Фирмата разполага с
достатъчно персонал, така че да е в способност за изпълнение на доставките и услугите
със собствени служители. На постоянен трудов договор (пълен щат) са назначени 2-ма
инж. магистри по горско стопанство и едни общ работник. Допълнително на граждански
договор, работят 3-ма специалисти по горско стопанство.
- Логистично фирмата разполага с 2 (два) склада в гр. София, 1 склад в гр. Бургас,
1 склад в гр. Костинброд, 1 склад в гр. Троян и 1 склад в гр. Пловдив. Това позволява
складирането на големи количества стоки, като същевременно съкращава времето и
разходите за извършване на доставките. Стоките се транспротират с фирмени превозни
средства 3 броя или оторизирани спедиторски фирми, с които имаме сключени
дългосрочни договори на преференциални условия.
- Ексклузивност фирамата е единствен и директен вносител на специализирани
горски спрейове от серията „DISTEIN“ и генерален дистрибутор на „SOPPEC“. Вносът
на тези продукти се извършва директно от производителя, с транспорт за негова сметка,
което спестява допълнително финансово натоварване, при използване на междинни
търговци.
Алкидната боя и алуминиевите клупи, фирмата доставя пряко от производители
в България (Мегахим, Оргахим, Пролес Инженеринг, Мина ООД и др.), отново без
използването на посреднически фирми или подизпълнители.
Фирмата е единствен и директен вносител на вносител на всички видове продукти
на шведската фирма Haglof, която е производител на посреднически фирми или
подизпълнители.
Фирмата е единствен и директен вносител на всички продукти на австрийската
фирма Latschbacher GmbH, която е производител та пластни, инструменти и софтуер за
маркиране и проследяване на дървесина, а също така и на клупи за измарване, клинове
за поваляне и др.
Посочененито по-горе търговски партьори ни предоставят ежегодно определени
количества от техните продукти за маркенитгови цели, на символични цени. Това ни дава
възможност, да предложим на част от нашите клиент, преференциални цени, които
чуствително се различават от действиетелните пазарни цени за съответните продукти.
Всичко това, позволява на фирмата да предлага конкурентни условия, спрямо
други търговци, при които доставките се извършват чрез сложна верига от междинни
търговци.
Декларира, че фирмата не имала и няма нарушения и актове, отнасящите се
задължения по смисъла на чл.115 от ЗОП и не е получавала държавна помощ, при
изпълнение на договорите си по доставка на материали и инструменти за маркиране и е
спазвала всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната
среда, социалното и трудовото право, приложимите колективни споразумения и/или
разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно
приложение №10 на ЗОП.
След задълбочен анализ на представената обосновка по огношение на нейната
пълнота и обективност на база обстоятелства по чл.72 ал.2 от ЗОП, Комисията реши да
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приеме представена подробна писмена обосновка на участника - „Би Енд Би Парнерс“
ООД.
II. След като разгледа ценовите предложения на допуснатите участници в
процедурата, което е в съответствие с обявения критерий за оценка – „най-ниска цена”
и на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, комисията предлага следното класиране:
На първо място - участника – „Панда Експерт“ ООД, по предложена от
участника обща стойност на настоящата обществена поръчка е в общ размер на 122,80
лв. /сто двадесет и два лева и осемдесет ст./ без включен ДДС, образувана при единични
цени по видове инструменти и материали за маркиране на база бройки, кутии и флакони,
описани в таблицата към ценово предложение на участника по приложения образец
/Приложение №9/.
На второ място – участника – „Би Енд Би Партнерс“ ООД, по предложена от
участника обща стойност на настоящата обществена поръчка е в общ размер на 128,60
лв. /сто двадесет и осем лева и шестдесет ст./ без включен ДДС, образувана при
единични цени по видове инструменти и материали за маркиране на база бройки, кутии
и флакони, описани в таблицата към ценово предложение на участника по приложения
образец
/Приложение
№9/.
На основание чл.60а от ППЗОП с Протокол №1/31.08.2020 г. е извършен подбора
на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите и конкретните
действия на комисията са подробно описвани в Протокол №2/14.09.2020 г. и в настоящия
Протокол №3/25.09.2020 г.. Цялата налична документация в настощата процедура ведно
със всички протоколи и оферти ще бъда предадена на Възложителя за вземане на
решение.
Комисията приключи работа в 16:45 часа. Няма член на комисията, който да е
изразил особено мнение или направил самоотвод.
Настоящият протокол е съставен на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, в един
оригинален екземпляр за ТП „ДГС Смилян”, състои от 5 (пет) страници и се подписа от
членовете на комисията.
Този протокол и другите налични непубликувани протоколи следва да бъдат
публикувани в профила на купувача към електронната преписка на процедурата. При
публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД,
към електронната преписка на профила на купувача с ИН: 202, на адрес: http://ucdpsmolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4700.
КОМИСИЯ:
Председател: ......……*/п/…….………
/инж. Димитър Кьосев/
Членове:
1. …………*/п/…..…………
/Ангел Безергянов/

2..…………*/п/…..………
/Милена Башова/

3. …………..*/п/...…………
/инж. Гергана Балджиева/

4..…………*/п/……...……
/инж. Николай Жеков/

*Забележка: Подписите са заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от Регламент (ЕС)
2016/679
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