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РЕШЕНИЕ 

№ РД 08-03/02.03.2017 г. 

 

ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

 

 

          На основание чл.22, ал.1, т.6 чл.108  от Закона за обществените поръчки и отразени 

резултати в Протокол №1/17.02.2017г. , Протокол №2/27.02.2017г. , Протокол 

№3/02.03.2017г и Приложение №1 към него и Доклад №1/02.03.2017г. на комисия, 

назначена със Заповед №РД 05-25/17.02.2017 г. на директора на  ТП ДГС Провадия,за 

провеждане на  открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 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 

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

1. Класирането на участниците в процедурата: 

       На първо място- ЕТ „Скала 13- Стойчо Стоев“, ЕИК 030096387, гр.Провадия,  

ул.“Цанко Церковски“  №106 

        1.1 Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на 

12,00 (дванадесет) лева без вкл. ДДС 

        1.2.  Обща цена за доставка на резервни части, материали и консумативи:   12582,00 

лева без ДДС. Единичните цени на доставките са изготвени в Приложение №1 – 

неразделна част от протокол №3 от 02.03.2017г. 

         1.3.Предлаган процент търговска отстъпка за резервни части и консумативи, 

непосочени в списъка от техническата спецификация 25%  

 

       2.На основание чл.109 от ЗОП , участникът класиран на първо място за изпълнител- 

ЕТ „Скала 13- Стойчо Стоев“, ЕИК 030096387, гр.Провадия,  ул.“Цанко Церковски“  

№106 

        2.1 Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на 

12,00  (дванадесет) лева без вкл. ДДС 

       2.2.  Обща цена за доставка на резервни части, материали и консумативи:  12582,00 

лева без ДДС. Единичните цени на доставките са изготвени в Приложение №1 – 

неразделна част от протокол №3 от 02.03.2017г. 



         2.3.Предлаган процент търговска отстъпка за резервни части и консумативи, 

непосочени в списъка от техническата спецификация 25 %  

       3. Отстранявам от процедурата следният участник: 

       ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“, ЕИК 103621426, гр.Провадия,  ул.“Янко Сакъзов“  

№23, вх.В, ет.4, ап.42.  

       Правно основание : чл.107, т.2, б.“а“ от Закона за обществените поръчки, поради 

следните мотиви: 

        В свое заседание проведено на 17.02.2017г. , обективирано с Протокол 

№1/17.02.2017г. Комисията е установила непълноти и несъответствия спрямо участника 

ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“, като на основание чл. 54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП от 

участника ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“ са изискани следните допълнителни 

документи: 

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

горепосочените констатации, а именно: 

            - да отрази в ЕЕДОП, в информацията за икономическия оператор, какъв вид 

предприятие е – микро, малко или средно. 

      - да декларира в ЕЕДОП- част III., буква „Г“,  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. 

      - да посочи 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 

      - да посочи 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. Да посочи  кое от наличното и 

описано в ЕЕДОП техническо оборудване съответства на описаното в обявлението и 

утвърдената документация на Възложителя 

        С Протокол №2/27.02.2017г. , Комисията е констатирала, че 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.  

        -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 е 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.  

        С оглед установените несъответствия в офертата на участника , на основание чл. 

107, т.2, б.“а“ от ЗОП , Комисията го е предложила за  отстраняване. 

       Във връзка с гореизложеното , комисията не е допуснала участника  ЕТ „ВИП- 63- 

Иван Владимиров“  до последващо участие в в обществената поръчка и на основание 

чл.57, ал.1 от ППЗОП ценовото предложение на участника не е било отворено, 

разгледано и оценено. 

        Изложените от комисията мотиви напълно се споделят от възложителя , предвид 

което и на посоченото по- горе основание, участникът  ЕТ „ВИП- 63- Иван Владимиров“, 

ЕИК 103621426, гр.Провадия,  ул.“Янко Сакъзов“  №23, вх.В, ет.4, ап.42 , се отстранява 

от участие 

         4. Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

       5.Срок за подаване на жалби, съгласно чл.197, ал.1, т.7  от ЗОП- десет дневен, от 

уведомяването , пред Комисия за защита на конкуренцита. 

        6.На основание чл.43, ал.1  от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на 

участниците в тридневен срок от издаването му. 

        7.На основание чл. 24, ал.1, т.2 от ППЗОП в деня на изпращане н решението до 

участниците, решението, протоколите и доклада на комисията да се публикуват в 

Профила на купувача на ТП ДГС Провадия.  

8.На основание чл.43, ал.1, изречение второ от ЗОП посочвам връзка към 

електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и 

окончателния доклад на комисията: http://wp.me/p82ovF-cpf. 

9.Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП.  

         1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;  

         2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника; 

         3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

        Когато в удостоверението по т.3. се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от 

http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763
http://apis.eso.bg/p.php?i=2752471#p28982763


ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение 

на договор за обществена поръчка. 

           Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен. 

          Когато в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, 

представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 

законодартелството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

         4.Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му без включен 

ДДС. 

         5.Документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор: 

         - доказателства за наличието на един сервизен техник, който ще бъде използван за 

изпълнение на поръчката , включително  документи за професионалната му 

компетентност:за завършено образование или за преминато обучение за сервиз и 

поддръжка на автомобили, предмет на настоящата поръчка. 

      - Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката.  

      Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал 

възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези 

случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните от възложителя. 

         6.Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП, документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица , ако има такива. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: подписано и заличено 

Директор на ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

                                  /инж. Ж. ЖИВКОВ/ 
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