
УТВЪРДИЛ: подписано и заличено, съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ПРОВАДИЯ 

ИНЖ. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД 

05.03.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 1/05.03.2020 г. 

 
          На 05.03.2020 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед № 43/05.03.2020 г. 

на директора на  ТП ДГС Провадия, в състав: 

Председател: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС 

Провадия 

         Членове:1. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - РСО- главен  счетоводител при 

ТП ДГС Провадия  

                        2. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД - юрисконсулт 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: най-ниската предложена цена относно открита процедура, с 

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

профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 

прегледи с резервни части, смазочни материали, антифриз и други  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 № 414/11.12.2019 г. на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с 

Решение № 19/27.01.2020 г. на директора на ТП  ДГС Провадия 

 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2020-0022 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес -  

https://wp.me/p82ovF-cRU. 

           Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата 

процедура , а именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 

05.03.2020 г.,  

          -получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП и 

подписване на декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП от членовете на комисията; 

          -проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с  изискванията на 

ЗОП и определените от възложителя условия от външна страна; 

          -комисията ще отвори опаковките с офертите съгласно ЗОП и ППЗОП по реда на 

постъпването им и ще провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести останалите  документи;  

           -подписване на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото 

предложение на всеки от участниците депозирали оферта; 

           -отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на 

ценовото предложение на участника. 

           -закриване на публичното заседание на комисията 

https://wp.me/p82oGs-d4k
https://wp.me/p82oGs-d4k
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=956562&newver=2


          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в 

което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите 

за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

            

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Провадия, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 04.03.2020 г., 

такива  са  постъпили от, както следва: 

1. Оферта от „Дийома“ ЕООД , гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД,  ЕИК 

заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, с вх.№345/04.03.2020г., час на 

постъпване: 16,11 часа 

2. Оферта от „Еврокомерс“ ЕООД, гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, с вх.№346/04.03.2020г., час на 

постъпване: 16,50 часа 

3. Оферта от „ДНГ -  Транс“ ЕООД, гр. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, 

ЕИК заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД, с вх.№347/04.03.2020г., час на 

постъпване: 16,55 часа 

        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

         Председателят на комисията обяви, че участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата присъстваха представители на участниците, за което бе попълнен 

присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол, както следва: 

          заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД -законен представител на „Дийома“ ЕООД; 

          заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД -мениджър продажби при „Дийома“ ЕООД. 

          Направена бе справка към 05.03.2020 г от извършената от страна на комисията 

служебна проверка на актуалното състояние на участниците в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията  

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за 

участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликовете по реда на 

постъпването им и ще проверява съответствието на офертите, съгласно изискванията на 

ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за публичност 

на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от 

участниците данни, както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

          Комисията констатира, че опаковката  с офертата  е с ненарушена цялост и отговаря 

от външна страна на изискванията на ЗОП и тези на възложителя.. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на тяхното 

постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на тяхното 

съдържание: 

      1.1.Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на „Дийома“ ЕООД 

       При отваряне на опаковката  се установи следното съдържание: 

 

1. Опис на документите 



2. Заявление с включен Опис на представените документи (в оригинал); 

3. ЕЕДОП на магнитен носител- CD; 

4. Декларация на задължени лица по смисъла на чл.40 , ал.1 от ППЗОП- в оригинал 

5. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя  - в оригинал; 

6. Декларация 

7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни- в оригинал; 

8. Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

        В изпълнение на задълженията си по чл.61, ал.1, т.2 от ППЗОП,  Председателят на 

комисията и всички членове подписаха пликовете  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение. 

         Не беше предложено на представители на присъстващите участници да подпишат 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение,  т.к. в 

настоящия случай бе разгледана офертата на единствения явил се участник – законнен 

представител на „Дийома“ ЕООД. 

      

         В изпълнение на задължението си по чл.61, ал.1, т.1 от ППЗОП, комисията 

оповести предлаганите ценови параметри на „Дийома“ ЕООД, както следва: 

 

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

4.89 лв.(четири лева и осемдесет и девет ст) без вкл. ДДС.  
  

      1.2.Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на „Еврокомерс“ 

ЕООД 

       При отваряне на опаковката  се установи следното съдържание: 

 

      1.Заявление с включен Опис на представените документи (в оригинал); 

      2.ЕЕДОП на магнитен носител- CD; 

      3.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя  - в оригинал; 

       4.Декларация за съгласие за обработване на лични данни; 

       5.Удостоверние препоръка от надежден партньор 

       6.ЕЕДОП- на хартиен носител 

       7.Декларация за конфеденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП 

       8.Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

        В изпълнение на задълженията си по чл.61, ал.1, т.2 от ППЗОП,  Председателят на 

комисията и всички членове подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение. 

         Беше предложено на представителя на присъстващите участници да подпише плика  

с надпис  „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение ,  като същите бяха 

подписани от законния представител на „Дийома“ ЕООД- заличено на основание чл. 59 

от ЗЗЛД. 

      

         В изпълнение на задължението си по чл.61, ал.1, т.1 от ППЗОП, комисията 

оповести предлаганите ценови параметри на „Еврокомерс“ ЕООД, както следва: 

 

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

14,50 лв.(четиринадесет лева и петдесет ст) без вкл. ДДС.  

 
  



      1.3.Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на „ДНГ - Транс“ 

ЕООД 

       При отваряне на опаковката  се установи следното съдържание: 

 

      1.Заявление с включен Опис на представените документи (в оригинал); 

      2.ЕЕДОП на магнитен носител- на лице, чийто ресурс ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката; 

      3. ЕЕДОП на магнитен носител за участника 

      4.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя  - в оригинал; 

       4.Декларация за съгласие за обработване на лични данни- 2бр; 

       5.Декларация по чл.65 от ЗОП на лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълненито на поръчката. 

       6.Отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

 

        В изпълнение на задълженията си по чл.61, ал.1, т.2 от ППЗОП,  Председателят на 

комисията и всички членове подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ и техническото предложение. 

         Беше предложено на представителя на присъстващите участници да подпише плика  

с надпис  „Предлагани ценови параметри“  и техническо предложение ,  като същите бяха 

подписани от законния представител на „Дийома“ ЕООД- заличено на основание чл. 59 

от ЗЗЛД. 

      

         В изпълнение на задължението си по чл.61, ал.1, т.1 от ППЗОП , комисията 

оповести предлаганите ценови параметри на „ДНГ - Транс“ ЕООД, както следва: 

 

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

10,00 лв.(десет лева) без вкл. ДДС.  
  

       С посоченото действие приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 05.03.2020г. в 11.40 часа. 

      Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 05.03.2020г. от 13.00 часа 

в административната сграда на ТП ДГС Провадия, гр.Провадия обл.Варна, кв.Север. 

 

      На 05.03.2020г. от 13.00 часа, комисията продължи своята работа на закрито 

заседание, като извърши следното: 

      Възложителят е уведомил всички заинтересовани лица  в обявлението и 

документацията за обществената поръчка, че  действията на комисията ще се извършват 

в последователността, посочена в 104, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП ( отваря по реда 

на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното 

съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за 

оценка на офертите). 

      Във връзка с посоченото, Комисията следва да разгледа и оцени ценовото 

предложение на участниците. 

   Съгласно документацията утвърдена от възложителя , обща стойност за предмета на 

поръчката на 16900,00 лв.( шестнадесет  хиляди и деветстотин  лева) без вкл. ДДС франко място 

на изпълнение и за която стойност се сключва договор и включва: 

        -прогнозна стойност в размер на 5000 лв. без ДДС за услуги по ремонт и текущо техническо 

обслужване на прогнозно количество от около 330 часа по 60 мин.технологично сервизно време;  



        -прогнозна стойност в размер на 9300 лв. без ДДС за доставка на различни видове резервни 

части   

        -прогнозна стойност в размер на 2600 лв. без ДДС за доставка на  смазочни материали, 

антифриз и др. консумативи за прогнозно количество от 120.л. експлоатационни течности.  

      Критерият определен от възложителя за оценка на офертите е „най-ниска цена” 

         

       Комисията разгледа ценовото предложение на „Дийома“ ЕООД, състоящо се от 

една страница, както следва: 
Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно технологично време в размер на  

4.89 лв.(четири лева и осемдесет и девет ст) без вкл. ДДС.  

 

        Комисията разгледа ценовото предложение на „Еврокомерс“ ЕООД, състоящо се 

от една страница, както следва: 
Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно технологично време в размер на  

14.50 лв.(четиринадесет лева и петдесет ст) без вкл. ДДС.  

 

        Комисията разгледа ценовото предложение на „ДНГ - Транс“ ЕООД, състоящо се 

от една страница, както следва: 
Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно технологично време в размер на  

10.00 лв.(десет лева ) без вкл. ДДС.  

 

      Извършена бе проверка на предложените цени, съобразно изискванията на чл.72 от 

ЗОП, като се установи следното: 

Комисията констатира, че предложената от участника Дийома ЕООД цена за 

един час (60 мин.) сервизно технологично време е с повече от 20 на сто по- 

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка и се явява необичайно благоприятна по смисъла на чл. 72 от ЗОП.  

С оглед посоченото и на основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, Комисията единодушно 

РЕШИ да изпрати искане за подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

така предложената цена за един час (60 мин.) сервизно технологично време. Искането 

бе изпратено на адреса за кореспонденция на дружеството посочен в офертата, като   

участника в петдневен срок от получаване на искането, следва да представи в ТП ДГС 

Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север   писмената си обосновка.  

        Комисията обяви, че ще продължи работата си след изтичане на посочения срок. 

        Комисията преустанови своята работа на 05.03.2020 г. в 14.15 часа. 

        Настоящият протокол е съставен на 05.03.2020г и подписан в един екземпляр. 

        

        Протоколът съдържа 5 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

      

Председател: инж. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД – подписано и заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД 

Членове:       1. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  – подписано и заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД 

                       2. заличено на основание чл. 59 от ЗЗЛД  – подписано и заличено на 

основание чл. 59 от ЗЗЛД 

 


