
ПРОТОКОЛ 

 

№ 2 /27.02.2017г. 

 

 

На 27.02.2017 г. от 10:00 часа, комисия, определена със Заповед №РД 05-

25/17.02.2017 г. на директора на  ТП ДГС Провадия- инж.Живко Живков- Възложител,   

в състав: 

         Председател: инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС 

Провадия 

         Членове:1. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

                        2. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - счетововодител  при ТП ДГС Провадия 

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за 

оценка на офертите : икономически най-изгодната оферта, относно открита процедура , 

с предмет: „Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа 

профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи 

с части и материали доставени от  изпълнителя  за  служебни леки и товарни  

автомобили, и мотоциклети  на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при 

„СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, съгласно 

техническа спецификация“, съгласно Заповед №356/29.11.2016г  на Директора на СИДП 

ДП – Шумен,  открита с Решение №РД 08-01 /11.01.2017г на директора на ТП ДГС 

Провадия 

          

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя- 

детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността на представените 

документи за личното състояние на участниците. 

  

В срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП , съобразно указания дадени с Протокол №1 на 

Комисията от 17.02.2017г. , комисията провери съответствието на документите в 

офертата на участника ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“, включително допълнително 

представените от същия с вх.№ 287/23.02.2017 г. при ТП ДГС Провадия . 

             Комисията констатира следното: 

 С протокол №1 от 17.02.2017г. ,  Комисията е установила, че спрямо офертата на 

участник №2-  ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“са констатирани следните 

несъответствия: 

      1.Участникът в представения ЕЕДОП , в информацията относно икономичекия 

оператор , не е уточнил какъв вид предприятие е , -микро; - малко или  средно; 

      2.В част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки  

(ЕЕДОП) участникът  е направил отметка ,  че не са налице специфични национални 

основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка . Съгласно изискванията на одобрената 

документация за участие, Участникът следва да декларира в част III., буква „Г“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата или наличието 

на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 

с тях лица и техните действителни собственици, а именно че: 

1. Дружество е/ не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 



 

2. Дружество е/ не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим. 

 

3. Дружество не попада / попода в изключението на чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

       3.В  част IV б. „В“ т. 6  от Единния европейски документ за обществени поръчки  

(ЕЕДОП) участникът  не е посочил периода на преминатото обучение от сервизния 

техник, обхвата на преминатото обучение ,  номер и дата на издаване на документа за 

преминато обучение 

       4.В  част IV б. „В“ т. 9  от Единния европейски документ за обществени поръчки  

(ЕЕДОП) участникът следва да посочи , че  разполага със собствена или наета сервизна 

база, с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване на 

дейностите, включени в предмета на поръчката. Техническото оборудване на сервиза на 

всеки участник следва да включва най-малко следните технически средства: 

- Стенд за регулиране на преден и заден мост; 

- Машина за корекция на алуминиеви и стоманени джанти;  

 -Спирачен стенд; 

- Стенд за електронна компютърна диагностика на мотор-компютри и двигатели; 

- Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми; 

- Подемник за ремонт на ходовата част. 

 

       В депозирания ЕЕДОП , участникът не е посочил данни, че разполага със собствена 

или наета база с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване 

на дейностите, включени в предмета на поръчката. 

      Същият е описал само техническото оборудване , с което разполага, а именно: 

     -3D стенд за регулиране на преден и заден мост; 

     -двуколонен подемник; 

     -канален подемник; 

     -машина за профилактика и зареждане на автоклиматици 

     -машина за профилактика и смяна на масла на автоматични скоростни кутии; 

     -машина за почистване на DPF филтри и инжекторни системи на бензинови и 

дизелови двигатели; 

     -масларско оборудване- комплект; 

     -машина за реглаж на фарове; 

     -пълно оборудване за компютърна диагностика на мотор- компютри и двигатели; 

     -оборудване за СО 2 заварки; 

     -оборудване за аргонови заварки; 

     -машина за монтаж , демонтаж и баланс на гуми; 

     -машина за зареждане и тестване на акумулатори; 

     -спирачен стенд. 

     Видно от посоченото описание е, че участникът разполага с техническо оборудване в 

повече от минимално изискуемото от Възложителя . Участникът е посочил техническо 

оборудване еквивалентно на изискваното от Възложителя, предвид което следва да 

опише кое от наличното и описано в ЕЕДОП техническо оборудване съответства на 

описаното в обявлението и утвърдената документация на Възложителя. 

  

         В тази връзка, комисията счита, че е налице хипотезата на чл.54, ал.9 от ППЗОП, а 

именно липса, непълнота или несъответствие на информацията , включително  



нередовност или фактическа грешка , или несъответствие с изискванията към  личното 

състояние или критериите за подбор и счита, ч на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП , 

следва да се предостави възможност на участника да отстрани горепосочената 

несъотвествие или липса на информация. 

 

            Предвид горното , с писмо изх.№ 109/17.02.2017г.. на ТП ДГС Провадия, 

получено от участника на 17.02.2017г. , Комисията чрез председателя й, на основание 

чл.54, ал.8 и ал.9  от ППЗОП е  изискала от участника в срок от 5 /пет/ работни дни да 

представи необходимите писмени доказателства, подробно описани в Протокол №1 от 

17.02.2017г.  

С  вх.№ 287/23.02.2017 г. при ТП ДГС Провадия, участникът е депозирал пред 

комисията 

          1.Нов ЕЕДОП , който  съдържа променена и/ или допълнена информация относно 

горепосочените констатации. 

        Комисията прегледа представеният нов ЕЕДОП от участника и констатира, че с него 

само частично са отстранени констатациите направени с Протокол №1/17.02.2017г. , а 

именно: 

       -не е попълнена в ЕЕДОП  изрично информация за икономическия оператор, какъв 

вид предприятие е – микро, малко или средно. Направено е отбелязване  в полето с 

отговор „да“, без изрично да е описано какъв вид предприятие е , съобразно указанията 

посоени в образеца на ЕЕДОП.  

      - попълнено е  в ЕЕДОП- част III., буква „Г“,  че не са налице специфични национални 

основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка , и са декларирани липсата на основания по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици. 

     - попълнено е в ЕЕДОП- част IV б. „В“ т. 6  периода на преминатото обучение от 

сервизния техник, обхвата на преминатото обучение ,  номер и дата на издаване на 

документа за преминато обучение 

      - попълнено е  в ЕЕДОП- част IV б. „В“ т. 9  че  разполага със собствена или наета 

сервизна база, с обособени сектори или работни помещения, оборудвани за извършване 

на дейностите, включени в предмета на поръчката, като е посочено техническото 

оборудване съответстващо на заложеното от Възложителя 

      На следващо място, участникът в представения нов ЕЕДОП в част II , б.В е посочил, 

че ще използва капацитета на други субекти , за да изпълни критериите за подбор , 

посочени в част IV  от ЕЕДОП. С оглед посоченото в част IV  , б.В , т.9 от ЕЕДОП е 

посочил, че разполага с наета сервизна база в гр.Провадия, с наемодател „Провадия 

Автотранспорт“ ЕООД, който е с граждански правоотношения с участника и се явява 

като трето лице. Съгласно изискванията на чл.65, ал.4 от ЗОП третите лица трябва да 

отговарят на критериите за подбор за доказването на които участникът се позовава на 

техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата . 

     Във връзка с последното участникът е депозирал ЕЕДОП от третото лице, чийто 

капацитет ще използва , а именно: 

     ЕЕДОП от „Провадия Автотранспорт“ ЕООД . Предсставен е и договор за наем от 

01.09.2016г. между страните з ползване на помещение – канал за извършване на ремонт 

на автомобили , находящо се в гр.Провадия, Северна промишлена зона. 

        След разглеждане на представените документи, комисията установи следните 

непълноти и несъответствия: 

 



      1.Третата страна в представения ЕЕДОП , в информацията относно икономичекия 

оператор , не е уточнила какъв вид предприятие е , -микро; - малко или  средно. 

Направено е отбелязване  в полето с отговор „да“, без изрично да е описано какъв вид 

предприятие е , съобразно указанията посоени в образеца на ЕЕДОП.  

     2.Липсва представена декларация от всяко физическо и/или юридическо лице, 

посочено от участника като трето лице, чиито ресурси ще използва, потвърждаваща 

неговото съгласие и възможност да предостави конкретните ресурси на участника в 

настоящата поръчка за срока и изпълнението на предмета на настоящата обществена 

поръчка (свободен текст), съгласно изискванията на раздел четвърти , т.4.5. от 

утвърдената документация за участие в процедурата. 

       Съгласно изискванията на чл.65, ал.4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят на 

изискванията за подбор , за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата , за 

доказването на което участникът не е представил всички изискуеми документи.  

        Предвид изложеното, комисията единодушно взе следното решение: 

        На основание чл.107, т.2, б.“а“  от ЗОП предлага за отстраняване офертата на 

участник №2 ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“, при следните мотиви: 

        Установени  нови несъответствия и липса на представени документи , предвид което 

офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

       На основание  чл.57, ал.1 ППЗОП ценовото предложение на участника няма да бъда 

отворено, разгледано и оценено 

 

     2.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на допуснатите участници 

и преценка за съответствието им с предварително обявените условия на 

възложителя. 

      Оферта от  ЕТ „Скала 13- Стойчо Стоев“ 

      Участника е предложил Техническо си предложение, съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

               1.Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2017г 

              2.Предлагаме гаранционен срок от 12 месеца (не по-кратък от 6 месеца) за 

извършените дейности по техническото обслужване и текущия ремонт на 

автомобилите и мотоциклетите. 

3. Доставяните и монтирани при изпълнение на поръчката резервни части, 

материали и консумативи ще съответстват на марката и модела на автомобилите 

и мотоциклетите и ще бъдат оригинални, нови, неупотребявани и 

нерециклирани, което ще удостоверяваме със сертификат за тяхното качество и 

произход. 

5. Техническото обслужване и ремонта на служебните автомобили и 

мотоциклети,  предмет на настоящата поръчка, ще се извършват съгласно 

предписанията на производителя за съответната марка. 

6. Задължаваме се в срок до 45 дни след подписване на договора да извършим за 

наша сметка първоначален технически преглед на автомобилите и 

мотоциклетите, предмет на договора, като извършим дейностите съгласно 

техническите спецификации за изпълнение на поръчката. 

7. Ще осигурим в сервиза си прием на автомобилите и мотоциклетите на 

възложителя с предимство - в рамките на 1 час след подадена по факс или e-mail 

писмена заявка. 



8. При необходимост от резервни части, които не са в наличност, ще 

организираме доставката им в срок до 12  (не-повече от 15) работни дни. 

9. Разполагам с технически оборудвана сервизна база, в която може да бъде 

извършвано качествено цялостно сервизно обслужване на автомобилите и 

мотоциклетите , предмет на поръчката. 

10. Мястото на изпълнение на поръчката ще е в сервизната  ни база  която е   

собствена , и се намира в гр.Провадия на адрес : ул.“Сергей Румянцев“ №1Б  в 

това число на територията на гр.Провадия, както следва:. ул.“Сергей Румянцев“ 

№1Б  , тел. 0518/44123; 0888287025, е-майл: skala_13@abv.bg 

/описват се  точни адреси, стационарни и мобилни телефони, факсове и e-mail за 

връзка/ 

11. При необходимост, ще приемаме за обслужване и ремонт и други служебни 

автомобили и мотоциклети на възложителя, като се запазят условията по 

договора за техническо обслужване и ремонт и ценообразуването на 

извършваните дейности 

12.Декларираме, че доставяните резервни части, материали и консумативи за 

изпълнение на поръчката ще бъдат нови и неупотребявани и ще отговарят на 

изискванията , посочени в техническата спецификация на Възложителя, а 

именно: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Маслен филтър – консуматив  

Масло двигател – консуматив  

Масло предавателна кутия – консуматив  

Горивен филтър – консуматив 

Въздушен филтър – консуматив 

Бензинова помпа - резервна част  

Карбуратор - резервна част  

Разпръсквачи - резервна част  

Спирачен маркуч – резервна част  

Спирачни апарати - резервна част  

Предни накладки к-т – резервна част  

Задни накладки к-т – резервна част  

Предни спирачни дискове к-т – резервна част  

Задни спирачни дискове к-т – резервна част  

Спирачна течност – 1 л – консуматив  

Накладки ръчна спирачка – консуматив  

Водна помпа – резервна част  

Термостат – резервна част  

Антифриз силиконов /червен/-концентрат -1 л – консуматив  

Ел. датчик за температура на двигател – резервна част 

Ел. датчик за налягане на маслото – резервна част  

Реле за мигачи – резервна част  

Реле за фарове – резервна част  

Крушка за фар 1 – консуматив 

Крушка за фар 2 – консуматив  

Крушка за стоп – консуматив  



Крушка за мигач – консуматив  

Крушка за габарити – консуматив  

Крушка за халоген – консуматив  

Преден амортисьор – резервна част 

Заден амортисьор – резервна част  

Шарнирен болт – резервна част  

Кормилен накрайник – резервна част  

Тампон на заден мост – резервна част  

Тампон на стабилизираща щанга – резервна част  

Предна селенова втулка на носач – резервна част  

Задна селенова втулка на носач – резервна част  

Носач к-т – резервна част  

Биалета – резервна част  

Лагер за предна главина – резервна част  

Лагер за задна главина – резервна част 

Тампон на амортисьор – резервна част  

Прахозащитен маншон на амортисьор – резервна част  

Маншон за каре на полуоска – резервна част  

Лагер за преден мост – резервна част  

Ангренажен ремък – резервна част  

Паразитна ролка ангренажен ремък – резервна част 

Обтяжна ролка ангренажен ремък – резервна част 

Алтернаторен ремък – резервна част  

Паразитна ролка канален ремък – резервна част  

Обтяжна ролка канален ремък – резервна част 

Касета за съединител  

Ангренажна верига  

Притискателен диск – резервна част  

Феродов диск – резервна част  

Лагер за съединител – резервна част  

Горна помпа за съединител – резервна част  

Долна помпа за съединител – резервна част 

Жило съединител 

Свещ запалителна  

Запалителни кабели  

Подгревни свещи 

Хидравлична течност – 1 л – консуматив  

Фреон 134 /с индикатор за пропускливост и масло за охладителна с-ма/ - 100 гр. – консуматив  

Поленов филтър – консуматив 

Чистачки к-т – консуматив  

 

          Комисията констатира че техническото предложение на участника отговаря на 

изискванията на Възложителя, поради което единодушно реши: 

 Допуска до следващия етап – отваряне и оценка на ценовото предложение 

участника: ЕТ „Скала 13- Стойчо Стоев“. 

 

         

 



След допускане офертата на  участника в процедурата,  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

 

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП: 

       1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“  да се извърши на 02.03.2017г. от 11.00 часа в ТП ДГС Провадия, 

гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. 

       2.Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния сайт на 

Възложителя, раздел Профил на купувача, чрез изпращане на съобщение за това , 

подписано от Председателя на комисията. 

       3.Комисията единодушно взе решение ,  настоящия протокол да се публикува в 

Профила на купувача  на ТП ДГС Провадия. 

      Комисията преустанови своята работа на 27.02.2017г. в 11,15 часа. 

     Протоколът съдържа 7 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

 

             Председател:    инж. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - подписано и заличено 

Членове:    1. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - подписано и заличено 

                                            2. заличено, съгл. чл. 2 от ЗЗЛД - подписано и заличено       

 

 

 

 

 

 


