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ПРОТОКОЛ №1

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № 222/01.07.2020 год. на
Директора на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки със задача : да отвори, разгледа,
оцени и класира постъпилите в ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки оферти за участие
в обществена поръчка по реда на чл. 187 от ЗОП с предмет : „Доставка чрез
закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария
за нуждите на „ЮЦДП” – гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи
на територията на област Пловдив – ТП ДГС „Асеновград”, ТП ДГС „Карлово”, ТП
ДГС „Клисура”, ТП ДЛС „Кормисош”, ТП ДГС „Пловдив”, ТП ДГС „Първомай”, ТП
ДЛС „Тракия” и ТП ДГС „Хисар”, за срок от 12 месеца”, обявена чрез публикуване
в профила на купувача на Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.
3 от ЗОП с Изх. № 1496/12.06.2020 год.
На 01.07.2020 год. в 11:00 часа, в административната сграда на ТП ДЛС
„Кормисош” – гр. Лъки, с адрес : гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни” № 14, ет. 2, ст.
№ 3, комисия в състав :
Председател :
Пламен Плахов – и. д. Зам. директор на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки ;
и членове :
1. Даниела Бедрова - Гл. счетоводител на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки ;
2. Мария Тодорова - Юрисконсулт на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки ;
3. Сузана Славчева - Счетоводител - оперативен при ТП ДЛС „Кормисош” –
гр. Лъки ;
4. Евелина Запрянова – Спец. лесовъдство – пом. Лесничей при ТП ДЛС
„Кормисош” – гр. Лъки,
се събра на заседание и започна своята работа след като получи,
постъпилите в ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, оферти за участие и протокола по
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.
Председателят на комисията съобщи, че за провеждане на процедурата са
валидни разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. Присъстваха всички членове на
комисията.

Комисията констатира, че съгласно Входящия регистър на подадените
опаковки съдържащи офертите за участие и протокола за предаването им
съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, които бяха представени на
Председателя на комисията в деня, определен за отварянето им, до крайния срок
за регистрация, а именно 17:00 часа на 30.06.2020 год. в деловодството на ТП
ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки е депозирана 1 /един/ брой опаковка съдържаща
оферта, върху, която е отбелязано поредния номер, датата и часът на
получаването й и входящият номер във Входящия регистър на Възложителя,
където са записани посочените данни, както следва :

№
по
ред

1

Вх. № на
опаковката
съдържаща
офертата съгласно
регистъра

04/23.06.2020 год.

Наименование на участника
и адрес

„Панда Експерт” ООД,
гр. Варна, ул. „Русе” № 33.

Дата на
подаване на
опаковката
съдържаща
офертата

23.06.2020 год.

Час на
подаване

13:15 ч.
– постъпила с
куриер

Председателят на комисията прие пакета с видимо ненарушена цялост, с
указан входящ номер и час на постъпване.
Направи се справка на Електронната страница на Търговския Регистър
при АВ за актуалното състояние на участника, след което всички членове на
комисията попълниха и подписаха декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2
от Закона за обществените поръчки.
Съгласно разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. второ от ППЗОП, при
отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения на участниците,
могат да присъстват представители на участниците.
Резултати от работата на комисията :
I.

Публична част от заседанието на комисията :

На публичната част на заседанието на комисията, не присъстваха
кандидатите или участниците в процедурата, включително техни упълномощени
представители.
Комисията констатира, че на основание чл. 187, ал. 1 от ЗОП, Възложителят
е открил обществената поръчка чрез публикуване в Профила на купувача на
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с Изх. №
1496/12.06.2020 год. на ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки, както и Информация за
публикувана в Профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по
чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на електронната страница на АОП с ID
9099618/12.06.2020 год. за обществена поръчка с предмет : „Доставка чрез
закупуване на дезинфекционни материали, почистващи препарати и санитария
за нуждите на „ЮЦДП” – гр. Смолян и териториалните му поделения, попадащи
на територията на област Пловдив – ТП ДГС „Асеновград”, ТП ДГС „Карлово”, ТП
ДГС „Клисура”, ТП ДЛС „Кормисош”, ТП ДГС „Пловдив”, ТП ДГС „Първомай”, ТП
ДЛС „Тракия” и ТП ДГС „Хисар”, за срок от 12 месеца”. Комисията констатира
също така, че на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП възложителят е изпратил до АОП
и Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена
поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за удължаване на първоначалния

срок за получаване на оферти публикувана на електронната страница на АОП с ID
9100084/24.06.2020 год.
В съответствие с разпоредбата на чл. 97, ал. 3, изр. първо от ППЗОП,
комисията пристъпи към отваряне на получената оферта за участие и обяви
ценовото предложение на участника, а именно :
1. Участникът „Панда Експерт” ООД, ЕИК : 131298528 е предложил цена
формирана като сбор от предложените от участника единични цени, без ДДС за
артикулите съдържащи се в представеното от него ценово предложение – за
извършване на доставките в размер на 1 937,87 лв. без ДДС ;
С извършване на описаните по-горе действия,
заседанието на комисията приключи в 11:55 часа.
II.

публичната

част

от

Закрита част от заседанието на комисията :

Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към
детайлно разглеждане редовността на представените от участника документи,
различни от предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение,
и съответствието им с предварително обявените от Възложителя условия.
Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 12, ал. 1, т.
1 от ЗОП, с оглед на което е предназначена за възлагане на специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания или на стопански субекти,
чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение. В тази връзка при
възлагане на обществената поръчка могат да участват лица, които са :
 регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на
хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на
процедурата за възлагане на обществената поръчка.
 най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или
такива в неравностойно положение.
 могат да изпълняват най-малко 80 % (осемдесет на сто) от нейния
предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на
това условие те могат да ползват подизпълнители или да се позоват на капацитета
на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания. При определяне на
собствения ресурс се вземат предвид всички необходими разходи за суровини и
материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и други подобни,
независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания.
Участниците, които са специализирани предприятия или кооперации
на хора с увреждания, следва да предоставят в офертата си документи
и/или информация относно изпълнението на условията по горните три
точки - условия по чл. 12, ал. 5 и 6 от ЗОП, а именно - Декларация по
Образец № 8 – по чл. 12, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
1. При разглеждане на документите на участника „Панда Експерт” ООД,
ЕИК : 131298528, комисията констатира, че участникът е представил
изискуемата от Възложителя Декларация по Образец № 8 – по чл. 12, ал. 5 и ал.6
от ЗОП, съгласно която представляващият участника декларира, че :
 представляваният от него участник е вписан в Регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания,
поддържан от Агенцията за хора с увреждания, към Министерство на труда

и социалната политика, под № 527, което обстоятелство може да бъде
удостоверено
на
следния
електронен
адрес
:
http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ ;
 представляваният от него участник може да изпълни 80 на сто от предмета
на поръчката със собствени машини, съоръжения и човешки ресурси ;
 най-малко от 30 на сто от списъчния състав на представляваният от него
участник е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение.
След извършване на проверка от комисията на посоченият по-горе
електронен адрес се установи, че декларираните от представляващия участника
обстоятелства се потвърждават, с което поставеното от Възложителя изискване е
спазено.
Комисията установи, че участникът в настоящата процедура „Панда
Експерт” ООД е представил всички изискуеми от Възложителя документи, както и
че е изпълнил изискванията, поставени от Възложителя в настоящата обществена
поръчка.
Комисията след като констатира, че участника в процедурата „Панда
Експерт” ООД е представил всички необходими документи, както и предложение
за изпълнение на поръчката, които отговарят на предварително поставените от
Възложителя изисквания, реши да допусне участника до разглеждане на ценовото
му предложение.
След като прегледа
представеното от участника ценово предложение,
комисията констатира, че същото е изготвено в съответствие с предварително
обявените от Възложителя условия, във връзка с което пристъпи към класиране
на офертата в съответствие с предварително обявените условия, а именно при
критерий за възлагане „най-ниска цена”. При посочения критерий на първо място
се класира офертата на участника, предложил най-ниска цена.
Прогнозната стойност за изпълнение на предмета на настоящата
обществена поръчка е 11 700 лв. без ДДС.
Комисията класира офертата на единственият участник, както следва :
1-во място - „Панда Експерт” ООД, ЕИК : 131298528, с ценово предложение
в размер на 1 937,87 лв. без ДДС.
На основание направеното класиране, комисията предлага на Възложителя
да сключи договор с класирания на първо място кандидат : „Панда Експерт” ООД,
ЕИК : 131298528, със седалище и адрес на управление : гр. София, ж. к.
Банишора, ул. „Враня” № 57-59, бл. 1, вх. 1, ет. 1, представлявано от Марио
Димитров в качеството му на Управител.
Настоящият Протокол № 1 се състави и подписа в един екземпляр и заедно
с цялата документация, се предава на Възложителя за утвърждаване в
съответствие с чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, във връзка с чл. 187 и чл. 192 от ЗОП на
09.07.2020 год.

Комисия :
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