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Днес 13.03.2019г., долуподписаният/ата в качеството си на 

Директор на ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, 

УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол, и приложения към него 

протокол от предходното заседания на комисията. 

УТВЪРДИЛ: ...../П/ чл.2 ЗЗЛД.................................. 
/инж. Йорданка Тончева Найденова - Стоянова / 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 
№.2 

 
Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № РД-06-40/25.02.2019г. на Директора на ТП ДГС Генерал Тошево 

при СИДП ДП Шумен, натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за 

участие в процедура ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП) за възлагане на 

обществена поръчка за Доставка на специализиран дълготраен спрей за маркиране, 

открита с Решение №2/31.01.2019г.    

В публично заседание от 10.00 на 13.03.2019г., свикано от председателя на 

комисията след изтичането на петте работни дни считано от 01.03.2019г. до 11.03.2019г., за: 

- представяне от участника МИНА ЕООД с ЕИК 823075226 на нов ЕЕДОП съдържащ 

информация в част Част II Раздел Б „Информация за представителите на икономическия 

оператор“,  

- представяне на изисканите от комисията на основание чл.54, ал.13 от Правилника за 

прилагане на закона за обществените поръчки /ППЗОП/ сертификати за изпитване, 

протоколи и др. подобни, от които да е видно, че предложените от МИНА ЕООД продукти 

осигуряват трайност на маркирането, като долната граница да е минимум две години, т.е 

това да е гарантираната трайност на маркировката, 

 

комисията започна своята работа съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

 

Председател: 

1. инж. Димитър Иванов, зам.директор на ТП ДГС Ген. Тошево 

Членове:  

2. Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" 

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

 

Преди да продължи работата си с приемане на дневен ред на настоящото заседание, 

комисията отбеляза, че в след извършен повторен преглед на представените документи от 

участниците, е установено, че в ценовото си предложение участника МИНА ЕООД е 

допуснал изчислителна грешка при пресмятането на общата крайна цена, представляваща 

сбор от произведенията на единичните цени и прогнозите количества от отделните цветове 

спрей за маркиране. Участникът е изчислил, че общата стойност е 4720,00 лв. без ДДС, 

докато правилната сума е 4270,00 лв. без ДДС. Комисията реши да приеме за сума на 

предложението на участника тази от 4270,00 лв.. без ДДС, с оглед и на изрично 

отбелязаното в образеца на Ценовото предложение, че валидни са единичните цени, 

респективно общата стойност изчислена на тяхна база. 

Комисията констатира, че така изчислената обща стойност на ценовото предложение 

на участника МИНА ЕООД не променя поставената оценка с оглед цената на другия 

участник БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД от 4235,00 лв. без ДДС. 

 

I.Комисията реши да започне работата си по провеждането на процедурата при 

следният дневен ред: 
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1. Констатиране на липса или наличие на допълнително представени документи от 

участниците МИНА ЕООД, съгласно констатациите отразени в Протокол №1 на комисията, 

изпратен на участниците на 01.03.2019г. Вземане на решение за допускане/отстраняване на 

участници. 

2. Разглеждане на декларираните обстоятелства от ЕЕДОП на участниците по реда на 

подаване на офертите, и проверка за съответствие с изискванията за допустимост и с 

критериите за подбор. Вземане на решение за допускане/отстраняване на участници. 

3. Класиране на допуснатите участници. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред 

По точка 1. Съгласно предоставената информация от деловодството на възложителя, 

председателя на комисията съобщи, че в периода 01.03.2019-11.03.2019г. не са получени 

документите от участника, които комисията му е указала че следва да представи. 

 

Във връзка с горното комисията констатира, че участника МИНА ЕООД не е 

декларирал в ЕЕДОП изискуемата в част Част II Раздел Б „Информация за 

представителите на икономическия оператор“ от ЕЕДОП, а именно данни за 

управителя/управителите, представляващи по закон участника.  

Липсата на тази информация прави невъзможна преценката на комисията относно 

това дали липсват основанията за отстраняване на участника, по отношение на 

легитимността на лицето подписало ЕЕДОП и декларирало обстоятелствата в него, както и 

легитимността на лицето подписало документите в офертата. 

Комисията констатира също, че офертата на участника МИНА ЕООД в частта и 

„Техническо предложение“, не отговаря на предварително обявените условия за 

изпълнение на поръчката, а именно на Техническата спецификация, тъй като 

предложените продукти не осигуряват трайност на маркирането, като долната граница 

да е минимум две години, т.е това да е гарантираната трайност на маркировката. 

 

Във връзка с гореизложеното, и на основание чл.54, ал.1, т.5, б.“Б“ от ЗОП, а именно 

че участникът МИНА ЕООД  не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване и изпълнението на критериите за 

подбор, и поради това, че предложените продукти не отговарят на изискванията на 

възложителя, комисията единодушно взе решение с което НЕ ДОПУСКА до следващия 

етап от процедурата участника МИНА ЕООД. 

 

По точка 3. Класиране на допуснатите участници 

Комисията извърши следното класиране на допуснатите участници: 
 

          Участник /предложение 

 

БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС ООД 

ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА 4235,00 лв. без ДДС 

ОЦЕНКА 1 
КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

С извършването на класирането на участниците, комисията окончателно 

приключи работата си и настоящия протокол заедно с цялата документация по 

поръчката ведно с постъпилите оферти се предаде на възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  .... /П/ чл.2 ЗЗЛД .............          2.. /П/ чл.2 ЗЗЛД........  3........ /П/ чл.2 ЗЗЛД.......... 

 

Долуподписания инж. Йорданка Тончева Найденова - Стоянова, представляващ ТП 

ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен в качеството си на Директор, приех от 
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председателя на комисията представените ми протокол/и отразяващи дейността на 

комисията и цялата документация събрана в хода на процедурата, на 13.03.2019 г. 11,30 часа. 

  

Предал..... /П/ чл.2 ЗЗЛД...                                      Приел:......... /П/ чл.2 ЗЗЛД......... 

                                                               /инж. Йорданка Тончева Найденова - Стоянова/ 
 

 


