
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО , ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ              

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП 

ТП:  ДЪРЖАВНО ГОРСКО  СТОПАНСТВО „ПРОВАДИЯ 

……………………………………………………….. 

 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 69/02.04.2018 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 №1/30.03.2018г. , Протокол №2/30.03.2018г.и 

Приложение №1 към него; и Протокол №3/30.03.2018г и Доклад №1/30.03.2018г. на 

комисия, назначена със Заповед №67/30.03.2018г. на директора на  ТП ДГС Провадия,за 

провеждане на  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 

 

ОБЯВЯВАМ: 
       1.Класирането на участниците в процедурата: 

На първо място:  

„Жокер ауто“ ЕООД ,  седалище и адрес на управление : гр. гр. заличено, съгласно 

чл. 2 от ЗЗЛД,  ЕИК заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, с вх.№468/27.03.2018г., час на 

постъпване: 16.20 часа 

        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 протокол №2 от 30.03.2018г 

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

непосочени в списъка от техническата спецификация 25%  

      2.Участникът класиран на първо място за изпълнител: 
„Жокер ауто“ ЕООД ,  седалище и адрес на управление : гр. заличено, съгласно чл. 

2 от ЗЗЛД,  ЕИК заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, с вх.№468/27.03.2018г., час на 

постъпване: 16.20 часа 

        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 протокол №2 от 30.03.2018г 

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

непосочени в списъка от техническата спецификация 25%  
 

       3. 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 

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

уведомяването, пред Комисия за защита на конкуренцита. 

        5.Настоящото решение в един и същи ден , да се изпрати на участниците и да се 

публикува в Профила на купувача на ТП ДГС Провадия, на адреса на поръчката, както 

следва: https://wp.me/p82ovF-cAR 

6.Документи за сключване на договор:  

         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"; 

         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 и за преминато фирмено обучение сервиз и поддръжка на 

техниката, предмет на настоящата поръчка. 

      - Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката.  

 

 

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

Директор ТП ДГС Провадия 

инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

 
ИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=835298&newver=2
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

