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П Р О Т О К О Л 

 
Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на 

чл.97, ал.1 от ППЗОП  с Решение № ЗОП-2017-17-2/05.12.2017г. на Директора на 

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, натоварена да 

разгледа, оцени и класира офертите получени за участие в избор на изпълнител на 

обществена поръчка за Доставка на спално бельо, хавлиени кърпи, възглавници, 

завивки, одеала и декоративни възглавници за ловен дом "Кьостата", открита с 

Решение №ЗОП-2017-17-1/27.11.2017г.   

В закрито заседание проведено от 10,30ч. на 20.12.2017г., след изтичане на 

даденият срок от 5 дни (от 11.12.2017г. до 18.12.2017г. вкл.) за представяне на писмена 

обосновка от: 

1. СВЕЖЕН ЕООД с ЕИК 160136671относно предложената цена от 5780,00 лв. е 

с повече от 20% по благоприятна от средната стойност на останалите предложения; 

2. ДИИМСОФ - ТОНИ ЕООД с ЕИК 103511809 чиито срок за изпълнение от 

1 работен ден е с повече от 20% по благоприятен от средната стойност на 

останалите предложения,  

 

Комисията започна своята работа съгласно чл.97, ал.3 и ал.4 от ППЗОП  в състав: 

Председател: 

инж. Тодор Димитров Тодоров, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел” 

Членове: 

Димитър Димитров Жеков  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4,  

 

Комисията определи да проведе своето заседание при следният дневен ред: 

1. Получаване на депозираните от участниците документи в даденият им срок. 

2. Отстраняване на участник/ци в случай на непредставяне на писмена обосновка 

на основание чл.107, т.3, предл.първо от ЗОП.  

3.Оценка на получените обосновки, по отношение на тяхната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които са се позовали 

участниците. Приемане на обосновката, или неприемането и, и отстраняването на 

участника съгласно чл.107, т.3, предл.второ.  

4.Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 

обявения критерий- ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА съгласно 

предварително обявените показатели и методика за оценяване. 

5. Закриване на заседанието и предаване на протокола отразяващ дейността на 

комисията и цялата документация по поръчката, на възложителя.  

 

По т.1 от дневния ред: 

1.1. Комисията констатира, че в определения срок за представяне на подробни 

писмени обосновки от участниците, такива са постъпили както следва: 

- СВЕЖЕН ЕООД с ЕИК 160136671 с вх.номер УС-02-430/18.12.2017г., относно 

предложената цена от 5780,00 лв. е с повече от 20% по благоприятна от средната 

стойност на останалите предложения; 

- ДИИМСОФ - ТОНИ ЕООД с ЕИК 103511809 с вх.номер УС-02-

428/14.12.2017г., относно предложеният срок за изпълнение от 1 работен ден, който е 

с повече от 20% по благоприятен от средната стойност на останалите предложения. 
 

По т.2 от дневния ред: 

2.1. Във връзка с констатациите по т.1.1, комисията след проведено гласуване и 

като констатира, че не са налице условията на чл.107, т.3, предл.първо от ЗОП с 

единодушие взе решение да допусне участниците СВЕЖЕН ЕООД с ЕИК 160136671 и  



ДИИМСОФ - ТОНИ ЕООД с ЕИК 103511809 до етап разглеждане на представената 

подробна писмена обосновка. 

 

По т.3 от дневния ред: 

Оценка на получените обосновки, по отношение на тяхната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по чл.72, ал. 2 от ЗОП, на които са се позовали 

участниците. Приемане на обосновката, или неприемането и, и отстраняването на 

участника съгласно чл.107, т.3, предл.второ, когато представените доказателства не са 

достатъчни, за да обосноват предложението на участника.  

3.1. Комисията премина към разглеждане и оценка на представената писмена 

обосновка от СВЕЖЕН ЕООД с ЕИК 160136671, относно предложената цена. 

Комисията констатира, че обосновката може да бъде определена съгласно чл.72, ал.2, т.2 

от ЗОП, относно избраните технически решения и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за изпълнението на доставката, като участника 

обяснява цената за изпълнение на доставките с факта, че е производител на стоките 

предмет на поръчката и получава материалите за производството им на изключително 

конкуретни цени, поради големия мащаб на производството което осъществява, и 

поради наличието на восокотехнологични машини за производството им. 

3.2. Комисията премина към разглеждане и оценка на представената писмена 

обосновка от ДИИМСОФ - ТОНИ ЕООД с ЕИК 103511809, относно срока за 

изпълнение на поръчката предложен от участника. 

Комисията констатира, че обосновката може да бъде определена съгласно чл.72, 

ал.2, т.2 от ЗОП, относно избраните технически решения и наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за изпълнението на доставката, като участника 

обяснява краткия срок за изпълнение на строителството със следното с факта, че е 

производител на стоките и разполагат с необходимата производствена база, наличие на 

производствена и складова база за търговия със стоките предмет на поръчката, търговск 

база, и извършват доставки на големи големи хотелски вериги, обществени организации 

и частни клиенти, наличност в склада на участника на конкретните стоки предмет на 

поръчката, и че реално за изпълнение на поръчката е необходимо единствено време за 

натоварване на стоките и транспортирането им до мястото на изпълнение на доставката. 

 

3.2.Комисията извърши оценка на обосновките относно тяхната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата на които са се  позовали участниците, и 

констатира следното: 

Обосновката на участника СВЕЖЕН ЕООД с ЕИК 160136671, относно 

предложената цена се оценява като пълна и всеобхватна, тъй като от същата е видно, 

че предложената цена за изпълнение е реална и изпълнима за участника. 

 

Обосновката на участника ДИИМСОФ - ТОНИ ЕООД с ЕИК 103511809 се 

оценява като пълна и всеобхватна, тъй като от същата е видно, че предложеният срок за 

изпълнение е реален и изпълним за участника. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

Оценка и класиране на допуснатите оферти в съответствие с предварително 

обявения критерий- ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА съгласно 

предварително обявените показатели и методика за оценяване. 

 

Комисията извърши оценка и класиране на офертите на допуснатите 

участници по показателите за оценка както следва: 
 

                            

                             Участник 

 

Показател 

 

ДИИМСОФ - 

ТОНИ ЕООД с 

ЕИК 103511809 

СВЕЖЕН ЕООД с 

ЕИК 160136671 

НИ КО ЕООД с 

ЕИК 120604913 

Най-

добри 

предложе

ния 



1.Срок за изпълнение с 

тежест 70%, и максимален 

брой точки 70т. (в работни 

дни) 

2 4  5 2 

Оценка по показател 1 

(най-доброто 

предложение/предложението 

на оценявания)х 

максималния брой точки 

70,00 35,00 28,00  

2. Предложена цена с тежест 

30%, и максимален брой 

точки 30т. 

20961,80 5780,00 

 

15740,00 

 

5780 

Оценка по показател 2 (най-

доброто 

предложение/предложението 

на оценявания)х 

максималния брой точки 

8,27 30,00  11,02  

Комплексна оценка  78,27 65,00 39,02  

КЛАСИРАНЕ 

 
ПЪРВО МЯСТО ВТОРО МЯСТО 

 

ТРЕТО МЯСТО  

 

 

По т.5 от дневния ред 

Комисията закри заседанието си. 

 

Настоящият протокол и цялата документация събрана в хода на избора на 

изпълнител се предаде на възложителя от председателя на комисията. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  заличено-чл.2 от ЗЗЛД.    2. заличено-чл.2 от ЗЗЛД    3. заличено-чл.2 от ЗЗЛД 
 

 

Днес 21.12.2017г., долуподписания в качеството си на Директор на ДЪРЖАВНО ЛОВНО 

СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол.  

                 

                                                          УТВЪРДИЛ: заличено-чл.2 от ЗЗЛД                                                                

Директор, инж.Георги Димитров Ботев 

 

 

 


