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ДОКЛАД 
от комисия назначена със заповед № 400 / 12.03.2018г. 

: Резултати от проведени преговори и определяне на условията на договора 
по процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с предварителна 
покана за участие с per. № 18003 и предмет: „Доставка на лагери с общо 
предназначение и други" по две обособени позиции. 

Със Заповед за назначаване на комисията: № 400 / 12.03.2018г. са назначени 
председател и редовни членове, както следва: 

Председател: инж. Здравка Трендафилова - Зам. Р-л ОМТС 

Членове: 
1. инж. Желязко Иванов - Инженер, механик цех РМБ 
2. Мария Пандова - Юрисконсулт, Правен отдел 
3. Мариана Сталева - Експерт КД, АД ФК 
4. инж. Лора Янкова - Специалист Търговия, ТО 

Комисията изготви протоколи от заседанията си както следва: 

1. Протокол №1 от 20.03.2018г. 

Кандидатите, подали заявления, по реда на тяхното постъпване са както следва: 

№ Наименование и седалище 
на кандидата 

Обособени позиции 

1. ДЗЗД „Обединение Лагери 2015" („Флемин" ЕООД и 
„Белоруски лагери" АД), гр. София 1,2 

2. „ТИВИ ГРУП ООД, гр. Димитровград 1,2 
3. „Добикар" ООД, гр. Карлово 1,2 

На 12.03.2018 г. в 10.00 ч., в присъствието на представители на кандидатите, 
комисията отвори заявленията на кандидатите и оповести документите, които те 
съдържат. 

Комисията констатира, че заявленията за участие на кандидатите отговарят на 
изискванията за лично състояние и критериите за подбор и предложи кандидатите, до 
които да се изпратят покани за представяне на първоначални оферти, като обективира 
гореспоменатите действия в същия Протокол № 1. 

Участниците, подали оферти по процедурата са: 
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№ Наименование и седалище Обособени позиции № на Участника 

1 ДЗЗД „Обединение Лагери 2015" („Флемин" ЕООД и 
„Белоруски лагери" АД), гр. София 1,2 

2 „Добикар" ООД, гр. Карлово 1,2 
3 „ТИВИ ГРУП ООД, гр. Димитровград 1,2 

На основание чл.60, ал.1 от ППЗОП и съгласно горепосочената заповед, на 
10.04.2018 г. комисията се събра със задача да отвори и разгледа подадените от 
участниците първоначални оферти, както и да проведе преговори с тях за определяне 
клаузите на договора за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне с 
предварителна покана за участие с per. № 18003 и предмет: „Доставка на лагери с 
общо предназначение и други" в съответствие с разпоредбите на Закона за 
обществени поръчки и условията от документацията за участие в процедурата. 

В работата на комисията встъпи Диляна Лейчева - Юрисконсулт, Правен отдел 
на мястото на Мария Пандова, която отсъства поради заболяване. 

Комисията отвори първоначалните оферти по реда на тяхното подаване като 
извърши следното: 

1. Разглеждане на документите от техническите предложения на участниците. 
2. Разглеждане на предлаганите ценови предложения и договаряне. 
Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участниците по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и констатира следното: всички 
предложения отговарят на ЗОП и ППЗОП и на изискванията на Възложителя. 

Предложенията на всички участници отговарят на изискванията на възложителя 
и комисията предлага да бъдат допуснати всички подадени първоначални оферти. 

Постигнатите договорености са отразени в протоколи от заседанието на 
комисията, видно от които първоначално предложените и договорените е 
участниците цени са както следва: 

По първа обособена позиция - „Доставка на лагери търкалящи с общо 
предназначение": 

№ Участник Предложена 
цена 

Договорена 
цена 

1 ДЗЗД „Обединение Лагери 2015" („Флемин" 
ЕООД и „Белоруски лагери" АД), гр. София 128 299.80 128 299.80 

2 „Добикар" ООД, гр. Карлово 168 338,61 163 289,31 
3 „ТИВИ ЕРУП ООД, гр. Димитровград 131 187,16 128 777,00 

По втора обособена позиция - „Доставка на лагери специфични, лагерни тела и 
други": 

№ Участник Предложена 
цена 

Договорена 
цена 

1 ДЗЗД „Обединение Лагери 2015" („Флемин" 
ЕООД и „Белоруски лагери" АД), гр. София 107 267.70 107 267.70 

2 „Добикар" ООД, гр. Карлово 111 143,04 107 818,45 
3 „ТИВИ ЕРУП ООД, гр. Димитровград 150 722,64 149 933,00 

На основание гореизложеното и на отразените договорености по изпълнението 
на задачата в протоколите, класирането е както следва: 
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По първа обособена позиция - „Доставка на лагери търкалящи е общо 
предназначение": 

№ Участник Предложена 
цена 

Договорена 
цена 

Класиране 

1 
ДЗЗД „Обединение Лагери 2015" 
(„Флемин" ЕООД и „Белоруски 
лагери" АД), гр. София 

128 299.80 128 299.80 
I място 

2 „ТИВИ ЕРУП ООД, гр. 
Димитровград 131 187,16 128 777,00 II място 

3 „Добикар" ООД, гр. Карлово 168 338,61 163 289,31 III място 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 
сключен договор по първа обособена позиция с класирания на първо място участник 
- „ДЗЗД „Обединение Лагери 2015", гр. София. 

По втора обособена позиция - „Доставка на лагери специфични, лагерни тела и 
други": 

№ Участник Предложена 
цена 

Договорена 
цена 

Класиране 

1 
ДЗЗД „Обединение Лагери 2015" 
(„Флемин" ЕООД и „Белоруски 
лагери" АД), гр. София 

107 267.70 107 267.70 
I място 

2 „Добикар" ООД, гр. Карлово 111 143,04 107 818,45 II място 

3 „ТИВИ ЕРУП ООД, гр. 
Димитровград 150 722,64 149 933,00 III място 

На основание чл.60 от ППЗОП, комисията предлага на Възложителя да бъде 
сключен договор по втора обособена позиция с класирания на първо място участник 
- „ДЗЗД „Обединение Лагери 2015", гр. София. 

Приложение: 
Протоколи от преговорите с участниците - 3 бр. 
Протокол от работата на комисията - 1 бр. 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 


