
 

 

УТВЪРДИЛ: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия 

инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

02.04.2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2/30.03.2018 г. 

 
                    На 30.03.2018 г. от 13:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№67/30.03.2018г. на директора на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

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

Провадия 

         Членове:1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - РСО- Главен счетоводител  при ТП 

ДГС Провадия 

                         2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

 

               се събра със задача да проведе процедура на договаряне без предварително 

обявление по реда на чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП 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 , материали и консумативи доставени от  изпълнителя  за  служебни 
леки и товарни  автомобили  на ТП Държавно горско стопанство „Провадия“ при 
„СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Провадия, 
съгласно техническа спецификация“, съгласно Заповед №467/19.12.2017г на 

Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №55/15.03.2018г на директора на 

ТП ДГС Провадия 

 

        В закрито заседание комисията започна своята работа за провеждане на преговори 

с участника в процедурата  „Жокер ауто“ ЕООД,  чрез Г-н заличено, съгласно чл. 2 

от ЗЗЛД.  Действия на комисията: 

      Разглеждане на Техническото предложение на участника и преценка за 

съответствието му с предварително обявените условия на възложителя. 

       Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

      1.Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2018г 

      2.Предлагаме гаранционен срок от 12 (дванадесет) месеца  за извършените дейности 

по техническото обслужване и текущия ремонт на автомобилите. 

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

и консумативи ще съответстват на марката и модела на автомобилите и ще бъдат 

оригинални, нови, неупотребявани и нерециклирани, което ще удостоверяваме със 

сертификат за тяхното качество и произход. 

        4. Техническото обслужване и ремонта на служебните автомобили,  предмет на 

настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за 

съответната марка. 



        5 Ще осигурим в сервиза си прием на автомобилите на възложителя с предимство - 

в рамките на 1 час след подадена по факс или e-mail писмена заявка. 

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

доставката им в срок до 10 (десет)  работни дни. 

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

извършвано качествено цялостно сервизно обслужване на автомобилите, предмет на 

поръчката. 

         8. Мястото на изпълнение на поръчката ще е в сервизната ни база,  която е   наета, 

и се намира в гр. Провадия на адрес ул.“Сергей Румянцев“ №1Б, тел. заличено, съгласно 

чл. 2 от ЗЗЛД   

           9.Съгласни сме да извършваме дейностите, предмет на настоящата поръчка, 

относно следните автомобили на Възложителя: 

  Автомобил   Държавен Брой места Вид гориво 

№  марка  и модел Вид контролен   

      номер   

1 ВАЗ 21214 лек В 9116 КВ 4+1 бензин 

2 ВАЗ 21214 лек В 3859 РС 3+1 бензин 

3 ВАЗ 21214 лек В 0140 РМ 3+1 бензин 

4 Грейт Уолл Ховър товарен В 9703 РТ 4+1 бензин 

5 Сузуки СХ4 лек В 1225 РМ 4+1 бензин 

6 Сузуки Алто лек В 4673 РР 3+1 бензин 

7 Мерцедес 407 Д товарен В 0326 СМ 5+1 дизел 

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

автомобили на възложителя, като се запазят условията по договора за техническо 

обслужване и ремонт и ценообразуването на извършваните дейности 

       11.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: 

Списък на прогнозните видове резервни части, материали и консумативи: 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Масло двигател – консуматив  

Масло предавателна кутия – 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 – резервна част 

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  

Чистачки к-т – консуматив  

 

ВАЖНО!!! 

В случай, че в техническите спецификации стоките са посочени чрез посочване на 

конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство, следва да се има предвид, че това е единствено с цел по-добро изразяване 

на необходимите на възложителя стоки, тяхното качество, работни и функционални 

качества. Участниците могат да предлагат еквивалентни на посочените стоки, със 

същите или по-добри работни характеристики, функционалност и качество. 

Предложените стоки могат да бъдат и идентични с посочените в спецификацията.  

В случай, че участникът предлага стоки еквивалентни с посочените от възложителя, то 

следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни характеристики, 

функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от 

възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност, или превъзходството 

на предлаганите от участника 



Известно ни е , че видовете резервни части, материали и консумативи са 

прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след 

сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя. 

 Същите се изпълняват според възникналата необходимост от доставката и 

влагането им при извършване на съответните ремонтни дейности и обслужване. 

Изпълнението им  се извършва единствено при възникване на необходимост от тях, 

съгласно посочените условия и до определеният максимален финансов ресурс определен 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  Известно ни е обстоятелството, че   посочените в техническата спецификация 

видове резервни части, материали и консумативи  не са изчерпателни по отношение на 

възможните такива , които ще бъдат необходими за изпълнение предмета на 

обществената поръчка. В зависимост от конкретната услуга по ремонт и обслужване на 

автомобилите е възможно да настъпи необходимост  от доставка и влагане и на други 

резервни части, материали и консумативи , непосочени в техническата спецификация на 

възложителя. 

      

        При запитване от комисията участника чрез представителя си Г-н заличено, 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД изрично заяви , че поддържа така на правеното техническо 

предложение за изпълнение на поръчката. 

 

         Комисията продължи своята работа като отвори плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри „ на участика , като установи следното предложение: 

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

15.00 (петнадесет) лева без вкл. ДДС 

        2.  Обща цена за доставка на резервни части, материали и консумативи:  13245,00 

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

неразделна част от настоящия протокол. 

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

непосочени в списъка от техническата спецификация 25%  

 

       Комисията, чрез председателя си отправи запитване към участника относно 

условията и начина за заплащане на услугите, предмет на поръчката. 

 

       Представителят на участника изрично заяви, че е съгласен и приема условията и 

начина на заплащане на услугите , предмет на поръчката, така както са разписани в 

депозираното ценово предложение. 

 

        Комисията констатира, че договорената цена е в съответствие с финансовия ресурс 

който е одобрен от  възложителя и може да бъде осигурен при изпълнение на поръчката. 

Цената е договорена с лице, което притежава представителна власт  и заяви изрично , че 

поддържа така направеното ценово предложение . 

 

        Комисията приключи преговорите с участника и закри заседанието си на 30.03.2018 

г. в 13,30 часа, като изготви настоящия протокол в два еднообразни екземпляра, по един 

за обществената поръчка и за участника. 

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



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

                       2. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Участник: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 


