ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КЛИСУРА

П Р О Т О К О Л №2
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, 31.07.2020г. 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 отваряне на плик „Предлагани ценови параметри”, представен с офертата за участие по
процедурата с предмет ”Доставка чрез закупуване на резервни части, консумативи и гуми
за селскостопански 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”, както й разглеждане на ценовото предложение.
Заседанието бе открито от председателя на комисията, който съобщи, че за провеждане на
процедурата са валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. На откритото заседание на комисията
не присъства представител на участника.
РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

І. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ:
Комисията провери и установи, че на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП е публикувано
съобщение на 24.07.2020г. в профила на купувача за отваряне на плик „Предлагани ценови
параметри” - повече от 2 работни дни преди датата на отваряне на пликовете.
Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” за
обособена позиция №1.
Председателят на комисията оповести всички предлагани цени.
Участникът „М и К МОНТ АВТО” ЕООД е представил попълнено Приложение №5а за
обособена позиция №1 от съответстващата на обществената поръчка документация.
Предлаганите цени за „Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни
средства (в т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии,
ремаркета и полуремаркета)” с обща цена, представляваща сбор от единичните цени на
разервните части, включени в списъка за изпълнение на доставката от 66 919,70 лв.
1

(шестдесет и шест хиляди деветстотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки), без
включен ДДС.
Участникът „ТАЙРОН ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД е представил попълнено Приложение №5а
за обособена позиция №1 от съответстващата на обществената поръчка документация.
Предлаганите цени за „Доставка на резервни части и консумативи за моторни превозни средства (в
т.ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и
полуремаркета)” с обща цена, представляваща сбор от единичните цени на разервните части,
включени в списъка за изпълнение на доставката от 62 235,80 лв. (шестдесет и две хиляди двеста
тридесет и пет лева и осемдесет стотинки), без включен ДДС.
II. Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” за
обособена позиция №3.
Председателят на комисията оповести всички предлагани цени.
Участникът „ПРИМЕКС” ЕООД е представил попълнено Приложение №5b за обособена
позиция №3 от съответстващата на обществената поръчка документация.
Сборът от всички предложени единични цени по вид автогуми е 879,22 лева (осемстотин
седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки), без включен ДДС.
Участникът „Тайрон импорт експорт” ООД е представил попълнено Приложение №5b за
обособена позиция №3 от съответстващата на обществената поръчка документация.
Сборът от всички предложени единични цени по вид автогуми е 806, 40лева (осемстотин и
шест лева и четиридесет стотинки), без включен ДДС.
ІІІ. ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.
Комисията продължи работата си на закрито заседание по оценка и класиране на офертите.
Комисията прие, че представените ценови оферти съответстват с изискванията, поставени от
възложителя. Комисията извърши оценка на ценовите предложения съобразно критерият за оценка
поставен за възложителя.
Оценка на ценовото предложение на „М и К МОНТ АВТО” ЕООД, за обособена
позиция №1:
Общата предложена цена, представляваща сбор от единичните цени на разервните
авточасти, включени в списъка за изпълнение на доставката е от 66 919,70 лв. (шестдесет и шест
хиляди деветстотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки), без включен ДДС.
Оценка на ценовото предложение на „Тайрон импорт експорт” ООД за обособена
позиция №1:
Общата предложена цена, представляваща сбор от единичните цени на разервните авточасти,
включени в списъка за изпълнение на доставката е от 62 235,80 лв. (шестдесет и две хиляди
двеста тридесет и пет лева и осемдесет стотинки), без включен ДДС.
Оценка на ценовото предложение на „ПРИМЕКС” ЕООД за обособена позиция №3:
Сборът от всички предложени единични цени по вид автогуми е 879,22 лева (осемстотин
седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки), без включен ДДС.
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Оценка на ценовото предложение на „Тайрон импорт експорт” ООД за обособена
позиция №3:
Сборът от всички предложени единични цени по вид автогуми е 806, 40лева (осемстотин и шест
лева и четиридесет стотинки), без включен ДДС.
Комисията допусна участниците – „М и К МОНТ АВТО” ЕООД, „ПРИМЕКС” ЕООД и
„Тайрон Импорт Експорт” ООД, до класиране. Поставеният критерий за оценка на офертите на
участниците в процедурата е „най-ниска цена” по чл.70, ал.2, т.1 от Закона за обществените
поръчки. Комисията пристъпи към класиране. Класирането бе определено по обособени
позиции, както следва:
КЛАСИРАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
І-во място -„Тайрон Импорт Експорт” ООД, с предложена обща цена, представляваща сбор
от единичните цени на разервните авточасти, включени в списъка за изпълнение на доставката от
62 235,80 лв. (шестдесет и две хиляди двеста тридесет и пет лева и осемдесет стотинки), без
включен ДДС.
ІІ-ро място - „М и К МОНТ АВТО” ЕООД, с предложена обща цена, представляваща сбор от
единичните цени на разервните авточасти, включени в списъка за изпълнение на доставката от66
919,70 лв. (шестдесет и шест хиляди деветстотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки),
без включен ДДС.
КЛАСИРАНЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
І-ро място - „Тайрон импорт експорт” ООД, с предложена обща цена, формирана от
сбора на единичните цени, предложени за всички автогуми, с включен доставка, демонтаж
и монтаж от 806, 40лева (осемстотин и шест лева и четиридесет стотинки), без включен
ДДС.
ІІ-ро място -„ПРИМЕКС” ЕООД, с предложена обща цена, формирана от сбора на единичните
цени, предложени за всички автогуми, с включен доставка, демонтаж и монтаж от 879,22 лева
(осемстотин седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки), без включен ДДС.
Въз основа на извършените от комисията действия, подробно описани в Протокол № 1 от
21.07.2020г. и Протокол № 2 от 31.07.2020г., същата предлага на възложителя да вземе решение
за определяне на изпълнител с класираният на първо място участник.
Настоящият протокол се изготви в един екземпляр и следва да бъде предаден на възложителя
заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата, за утвърждаване.
КОМИСИЯ:
Председател: 1..................П.................. / Румяна Рашева/
ЧЛЕНОВЕ:
2....................П............... / Христо Колев/
Цанкова/

3..................П........................ / Дора

4.....................П................ / Станимир Бучков/
5................П...................... /Донка
Атанасова/
Заличени данни съгласно Общия регламент за защита на личните
данни(Регламент(ЕС)(2016/679)
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