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ПРОТОКОЛ  
 

Днес, 22.08.2019 г. в 10:00 часа, в изпълнение на Заповед № РД-05-520/21.08.2019 г. на 

Зам.-директора на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе, се събра комисия в състав: 

 

Председател: Цветана Метаксинова – външен експерт, 

 

Членове: инж. Тодор Лазаров – учител; 

Тодор Карамихалев – учител-специалист; 

Светла Букова – учител; 

Мария Стоева – главен счетоводител, 

 

 със задача да разгледат, оценят и класират постъпилите оферти, събрани чрез 

публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка, по реда и условията на Глава 

двадесет и шеста от ЗОП и Глава девета от ППЗОП с предмет: „Доставка, оборудване и 

преглед за пригодност на техника необходима за учебни цели на ПГСГСТ „Н. Й. 

Вапцаров” гр. Чепеларе”. 

 

 Комисията установи, че до крайния срок за подаване на оферти – 12.08.2019 г. са 

подадени две оферти, в тази връзка и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е 

удължил първоначално определения срок с три дни – до 16.08.2019 г. До новоопределения 

краен срок за подаване на оферти е подадена още една оферта за участие в обявената 

обществена поръчка. На основание чл. 188, ал. 3 от ЗОП, след изтичане на срока по чл. 188, ал. 

2 от ЗОП, се разглеждат и оценяват получените оферти независимо от техния брой. Предвид 

това, комисията пристъпи към разглеждане на постъпилата оферта. 

 

На заседанието на комисията при отваряне на офертите, по реда на тяхното постъпване 

и обявяване на ценовите предложения, не присъстваха представители на участниците и 

средствата за масово осведомяване. 

 

 На комисията бяха представени регистър на участниците, подали оферти за участие в 

настоящата обществена поръчка, както и протоколът по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В първоначално и допълнително установените срокове са подадени три оферти, както 

следва: 

1. „АГРОЕС“ ЕООД; 

2. „МОНТАЖАГРО ТЪРГОВИЩЕ“ ООД; 

3. „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД. 

 

След подписване на декларации, във връзка с деклариране на обстоятелствата по чл. 

103, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 51 и чл. 52 от ППЗОП, комисията пристъпи към работа. 

 

Председателят на комисията представи три опаковки с видимо ненарушена цялост, с 

указани входящ номер, дата и час на подаване. 

 

 Комисията пристъпи към отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения: 

 

1. „АГРОЕС“ ЕООД 

 Предлаганата цена е както следва: 

 Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС, е в размер на 64 330 (шестдесет и 

четири хиляди триста и тридесет лева) без ДДС. 
 

2. „МОНТАЖАГРО ТЪРГОВИЩЕ“ ООД 

Предлаганата цена е както следва: 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС, е в размер на 62 000 (шестдесет и 

две хиляди лева) без ДДС. 
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3. „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД 

Предлаганата цена е както следва: 

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС, е в размер на 63 500 (шестдесет и 

три хиляди и петстотин лева) без ДДС. 
 

 С това приключи публичната част от първото заседанието на комисията. 

 

Комисията премина към разглеждане на представените от участниците документи, за да 

установи дали същите съответстват с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя. 

 

I. „АГРОЕС“ ЕООД: 

Офертата на участника съдържа: 

1. Списък на документите в офертата; 

2. Заявление за участника – Образец № 1; 

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2; 

4. Декларация – Образец № 3; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец № 4; 

6. Декларация от подизпълнители – Образец № 4-А - неприложима; 

7. Техническо предложение – Образец № 5; 

8. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Образец № 6; 

9. Ценово предложение – Образец № 7; 

10. Приемо-предавателен протокол № 32/05.11.2017 г.; 

11. Приемо-предавателен протокол в изпълнение на договор № МС-100 от 20.12.2017г.; 

12. Приемо-предавателен протокол № 06/16.09.2018 г. 

 

След като комисията подробно се запозна с представените документи, констатира, че в 

офертата на участника са налице несъответствия с изискванията към критериите за подбор, а 

именно: 

1. В декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2, в част II: Съответствие с 

поставените от Възложителя, критерии за подбор, точка 1. Технически и професионални 

способности, за изпълнeни дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на 

поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, не е 

посочена информация за изпълнена сходна доставка, съгласно изискванията на Възложителя. 

Следва да се има предвид, че в тази част от декларацията, се посочва информация, 

съдържаща вида на съответната доставка, стойностите, датите и получателите на доставката. 

 

II. „МОНТАЖАГРО ТЪРГОВИЩЕ“ ООД: 

Офертата на участника съдържа: 

1. Списък на документите в офертата; 

2. Заявление за участника – Образец № 1; 

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2; 

4. Декларация – Образец № 3; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец № 4; 

6. Техническо предложение – Образец № 5; 

7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Образец № 6; 

8. Ценово предложение – Образец № 7. 

 

След като комисията подробно се запозна с представените документи, констатира, че в 

офертата на участника са налице несъответствия с изискванията към критериите за подбор, а 

именно: 

1. В декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2, в част II: 

Съответствие с поставените от Възложителя, критерии за подбор, точка 1. Технически и 
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професионални способности, е посочено: „Участникът е изпълнил доставки с предмет 

сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 години.“. Не е посочена 

информация за конкретно изпълнена сходна доставка, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

Следва да се има предвид, че в тази част от декларацията, се посочва информация, 

съдържаща вида на съответната доставка, стойностите, датите и получателите на доставката. 

 

III. „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД: 

Офертата на участника съдържа: 

1. Списък на документите в офертата – форма избрана от участника; 

2. Заявление за участника – Образец № 1; 

3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2; 

4. Декларация – Образец № 3; 

5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец № 4; 

6. Техническо предложение – Образец № 5; 

7. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП – Образец № 6; 

8. Ценово предложение – Образец № 7. 

 

След като комисията подробно се запозна с представените документи, констатира, че в 

офертата на участника са налице несъответствия с изискванията към критериите за подбор, а 

именно: 

1. В декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2, в част I. Липса на 

основания за отстраняване, точка 3, не е отбелязано едно от възможните обстоятелства за 

наличие или липса на задължения; 

2. В декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2, в част II: Съответствие с 

поставените от Възложителя, критерии за подбор, точка  

1. Технически и професионални способности, е посочено: „Участникът е изпълнил доставки с 

предмет сходен с предмета на обществената поръчка през последните 3 години.“. Не е 

посочена информация за изпълнена сходна доставка, съгласно изискванията на Възложителя. 

Следва да се има предвид, че в тази част от декларацията, се посочва информация, 

съдържаща вида на съответната доставка, стойностите, датите и получателите на доставката. 

 

Предвид направените констатации и на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, комисията 

реши да изиска от участниците, да отстранят констатираните непълноти или несъответствия в 

срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване на исканията. 

Комисията ще изготви и изпрати на участниците искане за отстраняване на 

констатираните несъответствия. Работата на комисията ще продължи след получаване на 

изискуемата от участниците информация. 

Днес, 30.08.2019 г., се събра комисия в състав, за да продължи работата си по 

разглеждане на допълнителните документи, относно съответствието на участниците с 

критериите за подбор, поставени от възложителя за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка, оборудване и преглед за пригодност на техника необходима за 

учебни цели на ПГСГСТ „Н. Й. Вапцаров” гр. Чепеларе“. 

 

Комисията пристъпи към проверка на документите, изискани на основание чл. 97, ал. 5 

от ППЗОП и представени от участниците. 

 

1. „АГРОЕС“ ЕООД 
Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил: 

- Писмо с Изх. № 098/24.08.2019 г. 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени от участника „Агроес“ ЕООД през последните 3 години, считано от 

датата на подаване на офертата. 
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Комисията констатира, че участникът е представил документи, като се позовава на чл. 

64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с които доказва изпълнението на еднакви или сходни, с предмета на 

обществената поръчка, доставки. 

След като комисията подробно се запозна с представените допълнителни документи, 

във връзка с чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, констатира, че не са налице липси, непълноти и 

несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата 

отговаря на изискванията на възложителя. 

 

2. „МОНТАЖАГРО ТЪРГОВИЩЕ“ ООД: 
Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил Декларация по 

чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2. 

 

След като комисията подробно се запозна с представените допълнителни документи, 

във връзка с чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

3. „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД: 
Комисията констатира, че в определения срок, участникът е представил Декларация по 

чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2. 

 

След като комисията подробно се запозна с представените допълнителни документи, 

във връзка с чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, констатира, че няма липси, непълноти и несъответствия с 

изискванията към личното състояние или критериите за подбор и офертата отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждането и проверката на техническите 

предложения на участниците допуснати до този етап, както и за съответствието на офертите с 

предварително обявените условия, поставени от възложителя. 

 

1. ЗА „АГРОЕС“ ЕООД: 

 

 Участникът е представил Образец № 5 – Техническо предложение, в което е посочил, 

техническите характеристики на техниката, която предлага. 

 

 Участникът предлага срок на доставка, монтаж, оборудване и преглед за пригодност на 

техниката – 7 календарни дни, който започва да тече от датата на получаване на писмената 

заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 Участникът предлага време на реакция при авариен ремонт – 3 календарни дни от 

датата на подаване на писмен сигнал от Възложителя.  

 

Предлага гаранционен срок: 
а) За трактор – 24 /двадесет и четири/ календарни месеца или 1500 моточаса, което 

настъпи по-рано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 

б) За челен товарач – 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол. 

 

 След като подробно се запозна с техническото предложение на участника, комисията 

установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено, 

съобразно утвърдената методика за оценка. 
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2. ЗА „МОНТАЖАГРО ТЪРГОВИЩЕ“ ООД: 

 

 Участникът е представил Образец № 5 – Техническо предложение, в което е посочил, 

техническите характеристики на техниката, която предлага. 

 

 Участникът предлага срок на доставка, монтаж, оборудване и преглед за пригодност на 

техниката – 30 календарни дни, който започва да тече от датата на получаване на писмената 

заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 Участникът предлага време на реакция при авариен ремонт – 1 календарен ден от 

датата на подаване на писмен сигнал от Възложителя.  

 

Предлага гаранционен срок: 
а) За трактор – 24 /двадесет и четири/ календарни месеца или 1500 моточаса, което 

настъпи по-рано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 

б) За челен товарач – 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол. 

 

 След като подробно се запозна с техническото предложение на участника, комисията 

установи, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде оценено, 

съобразно утвърдената методика за оценка. 

 

3. ЗА „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД: 

 

 Участникът е представил Образец № 5 – Техническо предложение, в което е посочил, 

техническите характеристики на техниката, която предлага. 

 

 Участникът предлага срок на доставка, монтаж, оборудване и преглед за пригодност на 

техниката – 40 календарни дни, който започва да тече от датата на получаване на писмената 

заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 Участникът предлага време на реакция при авариен ремонт – 3 календарни дни от 

датата на подаване на писмен сигнал от Възложителя.  

 

Предлага гаранционен срок: 
а) За трактор – 24 /двадесет и четири/ календарни месеца или 1500 моточаса, което 

настъпи по-рано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 

б) За челен товарач – 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на подписване на 

приемо-предавателен протокол. 

 

 След като подробно се запозна с техническото предложение на участника, комисията 

констатира, че са налице несъответствия с изискванията към техническото предложение и 

същото не отговаря на изискванията на възложителя.  

 Участникът предлага срок на доставка, монтаж, оборудване и преглед за пригодност на 

техниката от 40 календарни дни, като същият НЕ съответства на изискванията на 

Възложителя. 

В част І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, точка 4. Срок за 

изпълнение на поръчката, от указанията за участие, Възложителят е посочил: 

„ВАЖНО! Възложителят определя максимален срок за изпълнение 30 календарни дни за 

доставка монтаж и прегледa за пригодност. Общият срок за изпълнение на дейностите 

по доставка и монтаж не може да надвишава 30 календарни дни. При изготвяне на 

своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така 

посочения максимален срок за изпълнение на поръчката. Представянето на оферта, 

съдържаща в Техническото предложение за изпълнение на поръчката или в друг 
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документ на участника срок за изпълнение, който е по-дълъг от определения от 

Възложителя, а така също и оферирането на различни срокове за доставка от предмета 

на поръчката, са основания за отстраняването на този участник поради представяне на 

оферта, неотговаряща на предварително обявените от Възложителя условия.“ 

 

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не се е съобразил с предварително 

обявените условия за участие в обществената поръчка. Комисията единодушно реши, да не 

разглежда и оценява офертата на „СТОЙЧЕВИ 57-62“ ООД. 

 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка“ (КО). Максималният брой точки, които участникът може да 

получи е 100,00 точки. 

„Комплексна оценка“ (КО) се определя на база следните показатели: 

1. Показател „Срок на доставка в календарни дни“ – К1 – Максимален брой 

точки – 25 т. 

К1 = К1min/К1i х 25 = …. брой точки 

 

К1min – е най-краткия срок на доставка в календарни дни, предложен участник в 

поръчката; 

К i – срок на доставка в календарни дни, предложен съответния участник. 

 

2. Показател „Време за реакция при авариен ремонт в календарни дни“ – К2 – 

Максимален брой точки – 25 т. 

К2 = К2min/К2i х 25 = …. брой точки 

К2min – е най-краткото време за реакция при авариен ремонт в календарни дни от 

участник в поръчката; 

К2i – е времето за реакция при авариен ремонт в календарни дни, предложено от 

съответния участник. 

 

3. Показател „Предлагана цена“ – Максимален брой точки – 50 т. 

К3 = К3min/К3i х 50 = …. брой точки 

К3min – е най-ниската предложена цена, без ДДС за изпълнение на поръчката от 

участник в поръчката; 

К3i – е цената, без ДДС за изпълнение на поръчката, предложена от съответния 

участник. 

 

Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява съгласно следната формула: 

КО = К1 + К2 + К3 

 

 Комисията приложи методиката за оценка за допуснатите до оценка оферти, съобразно 

утвърдената методика: 

 

  

Предлаган 

срок 
К1 

точки 

Срок за 

авариен 

ремонт 

К2 

точки 

Предлагана 

цена 
К3 

точки 

КО 

„АГРОЕС“ ЕООД 

 7 25 3 8,33 64 330,00 48,19 81,52 

„МОНТАЖАГРО 

ТЪРГОВИЩЕ“ 

ООД 30 5,83 1 25 62 000,00 50 80,83 
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Предвид извършената работа по разглеждане и оценка на постъпилите оферти, 

комисията класира участниците, както следва: 

 

1 място – „АГРОЕС“ ЕООД – 81,52 т. 

 

2 място – „МОНТАЖАГРО ТЪРГОВИЩЕ“ ООД – 80,83 т. 

 

 

Решението на комисията беше взето единодушно. 

 

 С това комисията приключи работата си и представи настоящия протокол на 

възложителя за утвърждаване на 30.08.2019 г. 

 

 

Цветана Метаксинова   …….…….. 

 

инж. Тодор Лазаров    …….…….. 

 

Тодор Карамихалев    …….…….. 

 

Светла Букова    …….…….. 

 

Мария Стоева    …….…….. 

 

 

 

    ............................ 2019 г. 
    (дата на получаване от възложителя) 

 

 УТВЪРДИЛ:  …….*…….. 

 СТОЙКА ТЕРЗИЕВА 

 ЗАМ.-ДИРЕКТОР 

 Упълномощена със Заповед № РД-5-500 от 25.07.2019 г. 

 

 

*Заличено на основание ЗЗЛД 


