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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен 
гр. Шумен-9700, ул. ”Петра” № 1 тел./факс (054) 833 123, e - m a i l : d p s h u m e n @ m z h . g o v e r m e n t . b g  

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор СИДП ДП – гр. Шумен 

инж. (заличено) (П) 

дата: 17.07.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
В настоящия протокол-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във 

връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

 

Днес 29.06.2015 г. в административната сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен, в 14,00 часа, 

комисията назначена със Заповед № 278/23.06.2015 год. на директора на СИДП ДП – Шумен, 

издадена на основание чл. 34, ал. 1 от ЗОП, се събра на свое второ редовно заседание, в следния 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. (заличено) – н-к отдел при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

СЕКРЕТАР: инж. (заличено) – н-к отдел при ЦУ на СИДП ДП-Шумен; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. (заличено) – р-л „Счетоводен отдел“ при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

2. (заличено) – обслужващ юрист при ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен; 

3. (заличено) – юрисконсулт при ЦУ на СИДП ДП-Шумен. 

Поради отсъствие на редовните членове инж. (заличено) и (заличено) на тяхно място редовно 

встъпват резервните членове (заличено) и (заличено), които попълниха декларации по чл. 35, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗОП. Комисията е в променен състав, като в изпълнение на горепосочената заповед и 

решенията обективирани в протоколно решение № 2 от Протокол № 1 от 23.06.2015 г. на същата 

комисия, последната провежда пореден етап от процедурата за определяне на изпълнител и 

възлагане изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 64 и сл. от ЗОП, чрез „открита 

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

закупуване на чипинг-чук, кобур-пълнител и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна 

дейност на териториалните поделения на СИДП ДП – гр. Шумен”, открита с Решение № 

10/13.05.2015 г. на Директора на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен. 

Заседанието на комисията е публично и на него могат да присъстват представители на 

кандидатите по търговска регистрация или техни упълномощени представители, както и 

представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване, 

съгласно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. Настоящият етап от процедурата се провежда на основание чл. 69а 

от ЗОП – отваряне на ценовите предложения на участниците, приложени в плик № 3 на офертите 

им. Няма промяна на датата, часа и мястото за провеждане на настоящото заседание. Установи се, 

че единственият участник е уведомен по надлежен ред, и съобщението е публикувано в профила 

на купувача. 

На публичното заседание не присъства участникът или негов упълномощен представител 

или други заинтересувани лица, което обстоятелство се удостовери с подписите на комисията на 

присъствения лист, който е неразделна част от процедурното досие. 

Председателят обяви, че са валидни разпоредбите на ЗОП. 

Предвид критерия за оценка – икономически най-изгодна оферта, председателят на комисията 

запозна останалите членове за резултатите от първия етап на процедурата удостоверени в протокол 

№ 1 от 23.06.2015 г. Извършена е оценка по всички критерии от Комплексната оценка, различни от 

критерия „цена“. Комисията пристъпи към отваряне на плик № 3 на единствения участник, а 

именно: „Форест логистик“ ЕООД – гр. София. 
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Финансовото предложение на участника, като предлаганата обща цена за изпълнение на 

услугата, не може да надвишава прогнозния максимален финансов ресурс посочен от възложителя, 

а именно: 180 000,00 лв., без включен ДДС. 

Участникът предлага обща крайна цена за изпълнение на доставката, в размер от 169 760,00 лв. 

(сто шестдесет и девет хиляди, седемстотин и шестдесет лева и нула стотинки), без ДДС; 

Участникът не надвишава стойността посочена от възложителя и това изискване е изпълнено. 

Критерий – Кц е оценката на ценовата оферта в точки получена от съответния кандидат, 

съгласно предложената от него обща крайна цена на доставката получена по следната формула: 

К (ц 1,2….) = Ц (min) / Ц (1, 2,)….., където: 
К (ц 1,2….)  е оценка на съответния оценяван кандидат. 

Ц (min) е минималната обща цена без ДДС измежду всички допуснати до оценка ценови 

предложения. 

Ц (1, 2,…..) е общата цена без ДДС на съответния оценяван участник. 

80 е тежест на критерия К (ц) в общата оценка. 

Кц = 169 760,00 х 80 

   169 760,00 

 

Кц = 1 х 80 

 

Кц = 80 точки 

 

По критерий Кц участникът получава: 80 точки. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) ЗА УЧАСТНИКА: 

Комплексната оценка (КО) се определя, съгласно методиката за оценка по критериите Кц, Кт1 

и Кт2, получена от сбора на точките по всеки един от оценените критерии, както следва: 

К компл. = К ц * 80 + Кт1 * 10 + Кт2 * 10 
Извършената оценка по критериите Кц, Кт1 и Кт2, обективирани в протокол № 1 от 23.06.2015 г., 

участникът получава следните точки по оценяваните критерии: 

Кт1 – 10 точки; 

 

Кт2, - 10 точки; 
 

Кц – 80 точки. 

 

К компл. = 80 + 10 + 10 
 

К компл. = 100 точки 
 

С оглед на горепосочените резултати, комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, в качеството му на възложител, следното 

класиране: 

На първо място класира: 

Участник № 1: „Форест Логистик“ ЕООД, с ЕИК: 203347862, със седалище и адрес на 

управление: гр. София – 1336, община Столична, област София (столица), ж. к. „……..“ , бл. № …., 

вх. „Б“, ап. 3, представлявано от (заличено), в качеството му на управител и едноличен собственик 

на капитала на дружеството, с резултат от Комплексната оценка (КО) – от 100 точки, и с обща 

крайна цена за извършване на услугата в размер от 169 760,00 лв. (сто шестдесет и девет хиляди, 

седемстотин и шестдесет лева и нула стотинки), без ДДС; 

Няма класиран на второ място участник. 
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Комисия: 
1. инж. (заличено)(П)   3. (заличено) (П):    5. (заличено) (П): 
 

2. инж. (заличено) (П):     4. (заличено) (П): 

С оглед на горепосочените обстоятелства, комисията единодушно прие, следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 2: 

1. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, да приеме извършеното класиране от 

комисията, което е удостоверено с протоколно решение № 1 от настоящия протокол. 

2. Предлага на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, да 

определи, в срок от 5 работни дни със свое решение, за изпълнител на обществената поръчка с 

обект – доставка, и с предмет на изпълнение: „Доставка, чрез закупуване на чипинг-чук, кобур-

пълнител и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност на териториалните 

поделения на СИДП ДП – гр. Шумен”, класираният на първо място единствен участник, както 

следва: 

„Форест Логистик“ ЕООД, с ЕИК: 203347862, със седалище и адрес на управление: гр. София – 

1336, община Столична, област София (столица), ж. к. „…………“ , бл. № ………., вх. „Б“, ап. 3, 

представлявано от (заличено), в качеството му на управител и едноличен собственик на капитала на 

дружеството, с резултат от Комплексната оценка (КО) – от 100 точки, и с обща крайна цена за 

извършване на услугата в размер от 169 760,00 лв. (сто шестдесет и девет хиляди, седемстотин и 

шестдесет лева и нула стотинки), без ДДС. 
3. Уведомява директора на СИДП ДП – гр. Шумен, че договорът за изпълнение на поръчката се 

сключва, съгласно чл. 74 и при условията на чл. 41 и сл. от ЗОП. 

Работата на комисията приключи в 14,40 часа на 29.06.2015 г. Настоящият протокол се състави в 

един (1) екземпляр, в изпълнение на разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, състои се от 3 (три) 

страници и се подписа от членовете на комисията. Протоколът се съхранява в ЦУ на СИДП ДП – гр. 

Шумен. 

 

 

 

Комисия: 

 

1. инж. (заличено)(П)   3. (заличено) (П):    5. (заличено) (П): 

 

2. инж. (заличено) (П):     4. (заличено) (П): 

 


