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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
 

Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 

 

Препис! 

 

     УТВЪРЖДАВАМ: /П/ Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД

         инж. Севен Башлъ 

         Директор ТП ДЛС Паламара 

         Дата: 24.04.2019 г. 

 

П Р О Т О К О Л№2 

Днес, 28.03.2019 г. комисия назначена със Заповед № 73/19.02.2019 г. на Директора на 

„Държавно ловно стопанство Паламара“ ТП на СИДП ДП - Шумен, на основание чл.51 от 

ППЗОП и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в СИДП - гр. Шумен, се 

събра в 10:30 часа на свое първо редовно заседание, за да проведе процедура за определяне 

на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка, чрез „открита 

процедура” с обект на поръчката – доставка и предмет на изпълнение: „Доставка и монтаж 

на технологично оборудване за „Пункт за обработка на дивечово месо“ в ПИ 072030, 

землището на с. Борци, общ. Венец, обл. Шумен, на територията на ТП „ДЛС 

Паламара“, открита с Решение № 25/23.11.2018 г. на Директора на „Държавно ловно 

стопанство Паламара“ ТП на СИДП ДП - Шумен,за която в РОП е публикувана информация 

с импортен номер02711-2019-0002. 

 КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – Обслужващ юрист към ДЛС 

Паламара 

                      ЧЛЕНОВЕ:1. Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД - Ръководител счетоводен 

отдел – гл. счетоводител и при ДЛС Паламара 

                      2. Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – счетоводител при ДЛС Паламара 

                      3. Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – домакин при ДЛС Паламара 

се събра публично на открито заседание за отваряне на допуснатите ценови 

офертив 14:00 часа в административната сграда на ТП ДЛС Паламара, с адрес: с.Венец, ул. 

„Кирил и Методий” № 17. 

Отварянето на ценовите предложения е публично, но представители на участниците не 

се явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатата оферта наКандидат № 1 – „ТОПЛИК“ ЕООД, гр. 

София,подробно описана в протокол № 1 от работата на комисията, а именно: 

 Техническото предложение на участника е изготвенo съгласно образeца към 

документацията – по Образец № 2.  

Участникът е предложил срок за изпълнение на доставката в едно с монтажа на 

технологичното оборудване  – 11 (единадесет) календарни дни, считано от подаване на 

заявката от възложителя.  

Предложил е срок за реакция при възникнала авария  – 8 (осем) часа, считано от 

времето на подаване на информацията за настъпилата авария от Възложителя към 

Изпълнителя. 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на допуснатия участник – 

Кандидат № 1 – „ТОПЛИК“ ЕООД, гр. София, при което се констатира следното: 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от оферта наКандидат № 1 – 

„ТОПЛИК“ ЕООД, гр. София, офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на 

офертис вх. № 137/15.02.2019 година, в 14:00 часа, депозирана лично, е непрозрачен, 
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запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие 

в обществената поръчка 

Председателя на комисията оповести гласно предложената цена за изпълнение на 

поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за доставка без включен ДДС е 219 765лв. (двеста и 

деветнадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лева). 

Членовете на комисията подписаха ценовата оферта и приложенията към нея. 

След изчитане на ценовото предложение председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа и след като разгледа подробно ценовото 

предложение на единствения участник, констатира, че същото отговаря на предварително 

заложените изисквания на възложителя. 

Съгласно предварително одобрената методика за оценка и разпоредбата на чл. 70, ал.2, 

т.3 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване по показателя „Икономически най-изгодната 

оферта”, която се определя при използване на критерия „Оптимално съотношение 

качество/цена“. 

 

Въз основа на горното, комисията пристъпи към оценяване на ценовото 

предложение на участника „ТОПЛИК“ ЕООД, гр. София. 

 

1.Съгласно обявената методика, П1е оценка на ценовото предложение с коефициент на 

тежест в комплексната оценка 30% (0,30). Максималният брой точки по критерия е 30 т. 

Стойността по този показател се определя по следната формула: 

П1 = Сmin/ Сn x 30 

където: 

Сmin–най-краткия предложен срок за доставка 

Сn – предложения срок за доставка на оценяваната оферта  

30– тежестта на показателя в комплексната оценка 

 

П1 = 11 / 11 х 30 = 30т. 

 

 

2.Съгласно обявената методика, П2е оценка на ценовото предложение с коефициент на 

тежест в комплексната оценка 60% (0,60). Максималният брой точки по критерия е 60 т. 

Стойността по този показател се определя по следната формула: 

П2 = Цmin/ Цn x 60 

където: 

Цmin– предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката 

Цn – предложената цена за изпълнение на поръчката на оценяваната оферта  

60– тежестта на показателя в комплексната оценка 

 

П2 = 219 765 / 219 765 х 60 = 60т. 

 

 

3.Съгласно обявената методика, П3е оценка на ценовото предложение с коефициент на 

тежест в комплексната оценка 10% (0,10). Максималният брой точки по критерия е 10 т. 

Стойността по този показател се определя по следната формула: 

П3 = Аmin/ Аn x 10 

където: 

Аmin– предложения най-кратък срок за реакция при възникнала авария 

Аn – предложения срок за реакция при възникнала авария на оценяваната оферта  

10– тежестта на показателя в комплексната оценка 
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П3 = 8 / 8 х 10 = 10т. 

 

Съгласно обявената и приетата от участниците методика, комисията присъжда на 

допуснатия участниккрайнакомплексна оценкана офертата по формулата от Методиката: 

КО = П1 + П2 + П3където: 

КОе комплексна оценка  

П1 е срок за доставка и монтаж на технологичното оборудване  

П2 е предложена обща крайна цена на технологичното оборудване  

П3 е време за реакция при възникнала авария  

 

За участника „ТОПЛИК“ ЕООД, гр. Софиякомплексната оценка на офертата му 

е: 

КО = П1 + П2 + П3 

КО = 30 + 60+ 10 =100 

 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП и въз основа на обявения критерий „оптимално 

съотношение качество/цена“комисията класира участниците, както следва: 

 

на I (първо), единствено място - „ТОПЛИК“ ЕООД, гр. Софиясъс 100 точки. 

 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя да определи с решение 

– класираният на първо място участник„ТОПЛИК“ ЕООД, гр. Софияза изпълнител на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект – доставка и предмет на 

изпълнение: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за „Пункт за обработка 

на дивечово месо“ в ПИ 072030, землището на с. Борци, общ. Венец, обл. Шумен, на 

територията на ТП „ДЛС Паламара“, открита с Решение № 25/23.11.2018 г. на Директора 

на „Държавно ловно стопанство Паламара“ ТП на СИДП ДП - Шумен,за която в РОП е 

публикувана информация с импортен номер02711-2019-0002, след утвърждаване на 

протоколите от работата на настоящата комисия, и да сключи с него договор за изпълнение 

на поръчката, при следните основни параметри на окончателната оферта: 

- Предлагана обща крайна цена за доставка 219 765 лв. (двеста и деветнадесет хиляди 

седемстотин шестдесет и пет лева), без ДДС;  

- срок за изпълнение на доставката в едно с монтажа на технологичното оборудване  – 

11 (единадесет) календарни дни, считано от подаване на заявката от възложителя. 

- срок за реакция при възникнала авария  – 8 (осем) часа, считано от времето на 

подаване на информацията за настъпилата авария от Възложителя към Изпълнителя. 

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за 

изпълнител участник. 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 14.30 часа на 28.03.2019 г. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ/П/ Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – обслужващ юрист към ДЛС Паламара 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1. /П/ Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД - Ръководител счетоводен отдел – гл. 

счетоводител и при ДЛС Паламара; 

                        2. /П/ Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – счетоводител при ДЛС Паламара 

                        3. /П/ Заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД – домакин при ДЛС Паламара 


