
УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                   

 ДИРЕКТОР  ТП ДЛС ШЕРБА 
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

23.06.2020 г 

 
 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

 

На 22.06.2020 г. от 10:00 часа, комисия определена със Заповед  №257/22.06.2020г. на  

директора на ТП ДЛС Шерба ,   в състав: 

         Председател: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- зам.директор  при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- РСО-главен счетоводител при ТП ДЛС Шерба 

                        2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба  

         се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на 

Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените поръчки , с 

предмет: „ Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове масла, 

консумативи и резервни части за бензиномоторни триони /БМТ/ и други, съгласно 

техническа спецификация за нуждите на ТП „ДЛС Шерба” през 2020 год», съгласно 

Заповед №414/11.12.2019г на Директора на СИДП ДП – Шумен. 
             Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 01.06.2020 г. в профила на купувача на интернет адрес 

- https://wp.me/p82oGs-dCK, е публикувана обява №ОП 14 от 01.06.2020г  за събиране на 

оферти  за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа 

на 12.06.2020 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана 

“Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност 

по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” с изх. №540/01.06.2020 г. под №9099096 от 01.06.2020г.. 
            В определения краен срок за приемане на оферти е установено , че не са постъпили 

минимум три оферти, поради което Възложителят е удължил срока са прием на оферти, като в 

Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана информация за удължаване крайния срок 

за получаване на оферти в РОП №9099830 от 15.06.2020г , публикувана    в профила на 

купувача на интернет адрес - https://wp.me/p82oGs-dCK, на 15.06.2020г. с краен срок до 17,00 

часа на 19.06.2020г 

        С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  Председателят на комисията 

провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на 

комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявата към настоящата поръчка, а 

именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 10,00 часа на 

22.06.2020 г., комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще 

оповести приложените в нея документи и предлаганата от участниците цени за 

изпълнение на доставката;  

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите 

за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото и ценовото  

предложение на кандидатите.  

https://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099096
https://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099096


         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДЛС Шерба, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 19.06.2020г.  са 

постъпили следните оферти, а именно:  

 

 

№ Вх. №/дата и час на постъпване Име на участника 

1 
Вх.№1947/04.06.2020г, в 15.28 часа „Доба“ ЕООД 

 

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана и непрозрачна опаковка. Няма 

оферти, постъпили след крайния срок. 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по чл. 

48, ал. 6 от ППЗОП.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, както 

следва: 

          1. Комисията обяви предложената от участника „Доба“ ЕООД цена в лева без ДДС, както следва: 

416,65 лева без ДДС; 

 

          Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на участника. Не бе 

предложено на участник подписването им предвед липсата на явили се участници или упълномощени 

техни представители. 

С посочените действия на комисията приключи  публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на представените 

оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване, чрез проверка на представените 

от участниците документи относно тяхното наличие и редовност, както и за съответствие на участниците  

с изискванията на възложителя , посочени в документацията за участие.. 

Комисията извърши следното: 

1.Относно оферта на участника „Доба“ ЕООД 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно представения 

списъка към заявлението за участие: 

1.Техническо предложение- в оригинал 

2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – в оригинал  

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 - 6 от ЗОП- в оригинал  

4. Декларация за обстотялствата по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици - в оригинал  

           5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество – в 

оригинал  

           6.Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП- в оригинал 

           7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни  - в оригинал  

           8.Ценово предложение- в оригинал 

 
При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 



декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя. 

Декларирал е , че няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката.  

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за 

участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

 

I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на доставките. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка качествено, в 

срок, при спазване на съответните професионални стандарти и изисквания в пълно 

съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата спецификация към 

документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка, като 

предлагаме да доставим прогнозни количества стоки по артикул, търговско наименование и 

производител, както следва: 

№ Артикул/наименование 

Мерна 

единица 

Търговско 

наименование 

и Производител 

I. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БМТ-  STIHL MS 270    

1.1 Шина – дължина 40 см; стъпка -,325” Брой  STIHL, STIHL 

1.2 Верига - дължина 40 см; стъпка -,325” Брой  STIHL, STIHL 

1.3 водещо колело  Брой  STIHL, STIHL 

1.4 ринг Брой  STIHL, STIHL 

1.5 Пила -  Ø 4,8 х 200 мм Брой STIHL, STIHL 

II. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БМТ-  STIHL MS 461    

2.1 Шина – дължина 45 см; стъпка -3/8” Брой  STIHL, STIHL 

2.2 Верига - дължина 45 см; стъпка -3/8” Брой  STIHL, STIHL 

2.3 водещо колело  Брой  STIHL, STIHL 

2.4 ринг Брой  STIHL, STIHL 

2.5 Пила -  Ø 5,5 х 200 мм Брой  STIHL, STIHL 

III. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ХРАСТОРЕЗ-  STIHL FS 

490  

 

 

3.1 циркулярен диск, остър    зъб  - 225 мм (48 Z ) Брой  STIHL, STIHL 

3.2 циркулярен диск, плосък  зъб – 225 мм (24 Z ) Брой  STIHL, STIHL 

3.3 Нож троен Брой  STIHL, STIHL 

IV. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БЕНЗИНОВА  КОСАЧКА 

-  VIKING MB 545  

 

 

4.1. спираловиден нож с ширина на косене – 43 см Брой  STIHL, STIHL 

V.МАСЛА    

5.1 Моторно масло с универсално приложение Литър  
M10D, Petrol 

5.2 

Масло за двутактови двигатели  – подходящо 

за: STIHL MS 270; STIHL MS 461, съгласно 

предписанието на производителя Литър  

STIHL, STIHL 

5.3 

Масло за веригата на растителна основа –– 

подходящо за : STIHL MS 270; STIHL MS 

461; STIHL НТ 101, съгласно предписанието 

на производителя Литър  STIHL, STIHL 



№ Артикул/наименование 

Мерна 

единица 

Търговско 

наименование 

и Производител 

5.4 

Моторно масло  - подходящо за работа на  

бензинова косачка  VIKING MB 545, съгласно 

предписанието на производителя на 

косачката Литър  Briggs§Stratton 
 

ІІI. При изпълнение на поръчката заявяваме, че ще спазваме следните минимални 

изисквания към доставките, както следва: 

        1.Изисквания към документацията, съпровождаща стоките, предмет на 

поръчката:              

         Стоките , предмет на поръчката се доставят заедно с всички документи, които ги 

съпътстват според вида й  и относимите към нея нормативни разпоредби , като например 

– указание/упътване за употреба, технически паспорт /описание , и т.н. 

      Товарене, транспорт , разтоварване и предаване  на доставката.  

      Изисквания към транспорта. 

      Съгласни сме  товаренето, транспорта и разтоварването на договорената доставка до 

мястото на предназначението да е за наша сметка 

      Опаковка и обозначение 

      Доставката ще е опакована така, че да предотврати повреда или влошаване на 

състоянието й по време на транспортирането й  до крайната дестинация. Непредвидени 

и случайни разходи по транспорт и съхранение са за наша  сметка . 

        Разходите за повреди на доставката, дължащи се на неподходящо опаковане са за 

наша сметка. 

 

2. Приемаме, че: 

 Доставките ще се изпълняват по поръчка чрез заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според 

нуждите му в момента на заявката до определения максимален финансов ресурс 

определен от Възложителя. Обявените продукти са ориентировъчни като в тях може да 

настъпи промяна по преценка и в зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не го 

обвързват с тяхното пълно усвояване. 

 Заявката ще се извършва на телефон 0898 634653 ( посочва се телефон за заявки) , 

факс 052 505857 ( посочва се факс за заявки) или по електронен път на следния ел. адрес: 

doba_eood@abv.bg ( посочва се ел. адрес за заявки).  

Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка се извършва по вид 

и количество с приемо- предавателен протокол (двустранен – приемо- предавателен 

протокол за доставка, стокова разписка или друг съотносим документ), подписан от двете 

страни в два екземпляра, като за дата на доставката се счита датата записана на приемо- 

предавателния протокол (двустранен – приемо- предавателен протокол за доставка, 

стокова разписка или друг съотносим документ) от получателя на доставката 

 

IV.  СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  И МЯСТО НА 

ДОСТАВКА  

 

1.Срок за доставка-  5  ( пет) календарни дни, след заявка на Възложителя. 

Забележка: Не повече от 10(десет) календарни дни 

2.Срок на договора 31.12.2020г.  
          3.Място на доставка: ТП ДЛС Шерба,  с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

 



V. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ: 

1.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

2. Запознати сме с проекта на договор, приложен към  документацията за участие в 

процедурата и приемаме условията му без бележки  и предложения.  

          3.Настоящата оферта има валидност 90 календарни дни, считано от последната 

обявена дата за подаване на оферти. 
 

При тези данни комисията приема , че предложението за изпълнение на поръчката е в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

 

По отношение Ценовото предложение на участника „Доба“ ЕООД , комисията установи 

че същото се състои от две страници в оригинал , по образец, и съдържа следното: 

1. Приемаме, че прогнозната стойност за изпълнение на обекта на поръчката е в 

размер на 2000.00лв.( две хиляди лева) без вкл. ДДС. франко място на доставката, за 

която сума се сключва договор. 

2. Приемаме, че посочената стойност е прогнозна, не е задължителна за усвояване 

в пълен обем от Възложителя, като сключването на договор не обвързва Възложителя 

със задължителни поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не 

изискват такава. 

3. За целите на оценяването предлагаме обща цена за доставка за посочените 

от Възложителя прогнозни видове артикули  в размер на 416,65 лв. (четиристотин и 

шестнадесет лева и 65 ст) без вкл. ДДС, както следва:  

№ Артикул/наименование 

Мерна 

единица 

Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС 

I. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БМТ-  STIHL MS 270   

1.1 Шина – дължина 40 см; стъпка -,325” Брой  36,25 

1.2 Верига - дължина 40 см; стъпка -,325” Брой  20,00 

1.3 водещо колело  Брой  38,33 

1.4 ринг Брой  10,83 

1.5 Пила -  Ø 4,8 х 200 мм Брой 2,08 

II. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БМТ-  STIHL MS 461   

2.1 Шина – дължина 45 см; стъпка -3/8” Брой  37,50 

2.2 Верига - дължина 45 см; стъпка -3/8” Брой  23,75 

2.3 водещо колело  Брой  41,67 

2.4 ринг Брой  10,83 

2.5 Пила -  Ø 5,5 х 200 мм Брой  2,08 

III. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ХРАСТОРЕЗ-  STIHL FS 490  
 

3.1 циркулярен диск, остър    зъб  - 225 мм (48 Z ) Брой  40,42 

3.2 циркулярен диск, плосък  зъб – 225 мм (24 Z ) Брой  42,08 

3.3 Нож троен Брой  42,50 

IV. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА БЕНЗИНОВА  КОСАЧКА -  

VIKING MB 545  

 

4.1. спираловиден нож с ширина на косене – 43 см Брой  38,33 

V.МАСЛА   

5.1 Моторно масло с универсално приложение Литър  3,33 



№ Артикул/наименование 

Мерна 

единица 

Предлагана 

ед.цена в лева 

без ДДС 

5.2 

Масло за двутактови двигатели  – подходящо за: 

STIHL MS 270; STIHL MS 461, съгласно 

предписанието на производителя Литър  12,50 

5.3 

Масло за веригата на растителна основа  – 

подходящо за : STIHL MS 270; STIHL MS 461; 

STIHL НТ 101, съгласно предписанието на 

производителя Литър  5,00 

5.4 

Моторно масло  - подходящо за работа на  

бензинова косачка  VIKING MB 545, съгласно 

предписанието на производителя на косачката Литър  9,17 

х ОБЩО В ЛЕВА БЕЗ ДДС: х 416,65 

2. В посочените единични цени са включени всички разходи за опаковка, такси, 

транспорт и други съпътстващи доставката разходи, същата е в лева без ДДС - франко 

място на доставката административна сграда на Възложителя, находяща се на адрес: 

с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8 

3.Настоящата оферта има валидност 90 календарни дни, считано от последната 

обявена дата за подаване на оферти. 
 

          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя 

Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради което 

не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника „Доба“ ЕООД до етап за оценка на офертата. 

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на участниците, 

които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия за възлагане „най – ниска 

цена“,  

Комисията извърши следното класиране: 
 

КЛАСИРА НА  І-во място: „Доба“ ЕООД , ЕИК 103932224 с предложена обща цена – 

416,65 лв. (четиристотин и шестнадесет лева и 65 ст) без вкл. ДДС  

 
       Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените оферти. 

       За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален 

екземпляр. 

       Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация по 

разглежданата обществена поръчка на .................2020г.  

             Председател:    (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

Членове:       1. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

                                                  2. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 


