
 

 УТВЪРДИЛ:       /п*/ 

 ДИРЕКТОР на ТП ДГС „Кирково” 

 (инж. Митко Манев) 

 

Дата:19.08.2020г. 
 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 
 
 

Д О К Л А Д 
 

 

От 13.08.2020 г. за дейността на комисията, назначена със Заповед № 203/20.07.2020 г. 

изменена със заповед № 214/13.08.2020г. на Директора на ТП ДГС „Кирково” със задача да 

извърши подбор на кандидатите, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС 

„Кирково” за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и 

ремонт на моторни превозни средства /в т. ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, 

камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета/, включително доставка на 

резервни части и консумативи” за превозни средства собственост на „ЮЦДП” - гр. 

Смолян, стопанисвани от ТП ДГС „Кирково”, за срок от 24 месеца, открита с Решение № 

172/09.06.2020 г., в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светозар Татаров – ст. лесничей на ТП ДГС „Кирково ” ; 

Членове:  

1. Бинка Николова– гл. счетоводител на ТП ДГС „Кирково ”; 

2. Илияна Гюнелиева – юрисконсулт на ТП ДГС „Кирково”; 

 

 На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и съгласно изискванията на чл. 60, ал. 1 от ППЗОП 

се състави настоящия доклад за резултата от работата на комисия, назначена със Заповед № 

203/20.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС „Кирково”. 

 На 20.07.2020г. комисията се събра в 13:00 часа. След откриване на заседанието и 

получаване на регистъра на постъпилите оферти, комисията установи, че за участие в 

горепосочената обществена поръчка в срока за подаване на оферти, са постъпили 2 (две) 

оферти върху, които е отбелязано поредният номер, датата и часът на получаването, където са 

записани посочените данни, а именно: 

1. „СТИЛ-96” ООД, с адрес: гр. Кърджали, пк 6600, ул. ЗАВОДСКА № 1. 

Предложението е внесено на 16.07.2020 г. в 14:12 часа, с Вх. № 1521/16.07.2020г.  

2. "А и Б Компани" ЕООД, с адрес: област Кърджали, община Момчилград, гр. 

Момчилград 6800, ул.Сан Стефано No 14, вх. Г, ет. 5, ап. 60. Предложението е внесено на 

16.07.2020 г. в 15:12 часа, с Вх. № 1522/16.07.2020г.  

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в съответствие с 

изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали офертатите, както 

и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното 

постъпване, както следва: 

1. „СТИЛ-96” ООД, ЕИК 108009269, със седалище и адрес на управление: област 

Кърджали, община Кърджали,гр. Кърджали, пк 6600, ул. ЗАВОДСКА №1, представлявано от 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ в качеството си на управител. 



Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост 

с посочени данни в съответствие с изискването на Възложителя. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение 

на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2. "А и Б Компани" ЕООД, ЕИК  203072576 със седалище и адрес на управление: 

област Кърджали, община Момчилград, гр. Момчилград 6800, ул.Сан Стефано № 14, вх. Г, ет. 

5, ап. 60, представлявано от БИСЕР СВЕТОСЛАВОВ БОСТАНДЖИЕВ в качеството си на 

управител. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена цялост 

с посочени данни в съответствие с изискването на Възложителя. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието на 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение 

на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците от 

електронната страница на Търговския регистър към Агенцията по вписванията.  

С извършване на описаните по-горе действия, приключи публичната част от заседанието 

на комисията. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на документите по 

чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното състояние на участника 

и критериите за подбор по реда на постъпване на офертите. 

В тази връзка комисията направи следните констатации: 

По Оферта № 1 на участника „СТИЛ-96” ООД, ЕИК 108009269, в представеният 

запечатан непрозрачна плик (опаковка) се съдържат следните документи: 

1. Образец №1 – заявление за участие ведно с приложен към него Списък на 

документите, съдържащи се в офертата (приложение № 1 към образец № 1); 

2. Удостоверение за вписани обстоятелства от АВ; 

3. Образец №2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 

представен на CD;  

4. Декларация за предоставяне на ползване на капацитет на трето лице; 

5. Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП; 

6. Списък – декларация по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП; 

7. Копие на договор -1 брой; 

8. Образец №5 Декларация във връзка с обработване на лични данни; 

9. Образец №3 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации; 

10. Образец №4 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд;  

11. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като форма и 

съдържание и са подписани и подпечатани. 

 

По Оферта № 2 на участника "А и Б Компани" ЕООД, ЕИК 203072576, в 

представеният запечатан непрозрачна плик (опаковка) се съдържат следните документи: 



1. Образец №1 – заявление за участие ведно с приложен към него Списък на 

документите, съдържащи се в офертата (приложение № 1 към образец № 1); 

2. Образец №2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 

представен на CD;  

3. Декларация за предоставяне на ползване на капацитет на трето лице; 

4. Образец №5 Декларация във връзка с обработване на лични данни; 

5. Образец №3 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации; 

6. Образец №4 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд;  

7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

След разглеждане на представените документи комисията констатира следното: 

В представеният ЕЕДОП на електронен оптичен носи (CD), приложените файлове на 

диска не са подписани с електронен подпис от управителя на дружеството и от третото лице.  

На основание чл. 67, ал.4 от ЗОП, ЕЕДОП се представя от участниците само в 

електронен вид, цифрово подписан pdf файл и съответния му XML файл.  

Предвид изложеното и на основание с чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.9 от ППЗОП, 

комисията:  

УКАЗВА на участника "А и Б Компани" ЕООД, че в срок от пет работни дни от 

получаване на протокола, може да представи на комисията нов ЕЕДОП, който да съдържа 

освен информацията от подадения вече ЕЕДОП, като същите следва да бъдат подписани с 

електронен подпис. 

В срок от  пет работни дни от получаване на протокола, участникът може да представи 

поисканите от комисията допълнително доказателства, като те следва да се представят и 

входират в деловодството на ТП ДГС „Кирково“ на адрес: с. Чакаларово, ул. Девети 

септември №56. При представяне на документите, следва да се опише по коя процедура са 

представени допълнително документи. 

 

На 06.08.2020г. комисията се събра в 10:00 часа да проведе заседание на комисията. На 

заседанието присъстваха всички членове на комисията. 

Във връзка с протокол №1 от 20.07.2020 г. на комисията, назначена със Заповед 

203/20.07.2020г. на Директора на ТП ДГС „Кирково” със задача да извърши подбор на 

кандидатите, да разгледа, оцени и класира получените офертите за участие в цитираната 

процедура за възлагане на обществената поръчка. От Възложителя се изпратиха следните 

писма: с изх. № 872/23.07.2020г. до дружеството „СТИЛ-96” ООД, писмо с изх. № 

873/23.07.2020г. и до дружеството "А и Б Компани" ЕООД.  

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, комисията е указала на участникът "А и Б 

Компани" ЕООД в срок от 5 работни дни от получаване на протокола да представи нов 

ЕЕДОП, който да съдържа освен информацията от подадения вече ЕЕДОП, като същите 

следва да бъдат подписани с електронен подпис. Представените документи, следва да са 

входирани в деловодството на ТП „ДГС Кирково“, като се описва по коя процедура са 

представени допълнително документи.  

Видно от полученото известие за доставяне от дата 27.07.2020г. участникът е 

потвърдил поучаването на протокола на дата 24.07.2020г.  

След изтичане на дадения срок комисията констатира, че участника не е представил 

поисканият документ, тъй като в деловодството на ТП ДГС „Кирково“ няма входирани 

документи от участника. 

Комисията счита, че участникът не е спазил законопредвидения в ЗОП срок, като няма 

да допусне до оценяване техническото предложение на участника и няма да отвори плика с 



надпис Предлагани ценови параметри. Комисията предлага участника "А и Б Компани" 

ЕООД да бъде отстранен. 

Съгласно заложените документацията и предвидени в закона основания, изложените 

мотиви и на основание чл. 107, т. 1, б. „а“ от ЗОП – участник, който е представил оферта, 

която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката се отстранява, комисията 

единодушно реши отстранява участника "А и Б Компани" ЕООД. 

 

Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че допуска 

офертата на участник „СТИЛ-96” ООД до следващия етап в процедурата – проверка на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката. 

Комисията в пълен състав продължи работата и разгледа техническото предложение на 

участника и след обобщаване на резултатите от разглеждането, установи следното: 

1.Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №3) на 

участникът „СТИЛ-96” ООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с 

изискванията на Възложителя.  

След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на  

участника в процедурата, комисията единодушно реши - допуска „СТИЛ-96” ООД до 

следващия етап на процедурата – отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Комисията насрочва заседанието за отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри” на 13.08.2020г. от 11:00 часа. 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията следва да уведоми участниците не по-

късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение 

в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения. 

 

На 13.08.2020г. комисията се събра в 11:00 часа да проведе открито заседание на 

комисията. Съгласно Заповед №203/20.07.2020г. изменена със заповед №214/13.08.2020г. на 

Директора на ТП ДГС„Кирково” в състава на комисията взима участие инж. Светозар Татаров 

– ст. лесничей в ТП ДГС „Кирково”, като попълни и подписа декларация в съответствие с 

изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията, като не присъстваха 

представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

 

Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдаe отворенo ценовoто 

предложение на допуснатият участник: 

 

1. „СТИЛ-96” ООД; 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

„СТИЛ-96” ООД, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта на 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника „СТИЛ-

96” ООД цени, а именно: 

1.1. Предлаганата стойност е в общ размер на 8 475,48 лева (осем хиляди четиристотин 

седемдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС, образувана при единични 

цени на артикулите по единични бройки описани в таблицата част от приложение №6.  

1.2.Предлаганата цена за извършвани ремонтни дейности е 20.00 (двадесет) лв., без 

включен ДДС за положен труд на база един сервизен час. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

Показателите, по които ще се извърши оценката на офертата и съответните относителни 

тегла в комплексната оценка са конкретизирани в таблицата по долу: 



 

 

 

 

 

Общата (комплексна) оценка (КО) за всяка оферта се определя по следната 

математическа формула: 

КО = К1 + К2  

1.1. Показател 1 (К1) – „Сбора от предложените единични ценна на резервни части ”. 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната 

формула: 

Cрчmin 

К1 = --------------- х 60 

Cрчn 

където: 

- „Cрчmin” е най-ниският сбра от предложените единични цени на резервни части. 

- „Cрчn” е предложеният сбор от единични цени на резервни части на оценяваният 

участник. 

-„60” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка на сбора от 

предложените единични цени на резервни части. 

1.2. Показател 2 (К2) – „Единична цена на ремонтна услуга на час  ”. 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по следната 

формула: 

Срmin 

К2 = --------------- х 40 

Срn 

където: 

- „Срmin” е най-ниската предложена цена за единична цена на ремонтна услуга на час.   

- „Срn” е предложената цена на оценяваният участник за единична цена на ремонтна 

услуга на час . 

- „40” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка за единична цена на 

ремонтна услуга на час. 

 Поради това, че участникът е единствена заинтересована страна получава 

максимален брой точки 100.  

На основание обявения от възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска 

предложена цена”, КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

  

№ Показатели (К) – наименование Относително тегло 

1 

К1– Сбора от предложените единични ценна на 

резервни части  60 

2 К2 – Единична цена  на ремонтна услуга на час   40 

  ОБЩО: 100 



Първо място - „СТИЛ-96” ООД с получени 100 точки и предложена цена в общ размер 

на 8 475,48 лева (осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и четиридесет и осем 

стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на артикулите по единични бройки 

описани в таблицата част от приложение №6 и цена за извършвани ремонтни дейности 20.00 

(двадесет) лв., без включен ДДС за положен труд на база един сервизен час. 

Второ място – Няма класиран участник подадена е само една валидна оферта за 

участие. 

Предвид гореизложеното комисията предлага изпълнението на настоящата обществена 

поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства /в т. ч. 

мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и 

полуремаркета/, включително доставка на резервни части и консумативи” за превозни 

средства собственост на „ЮЦДП” - гр. Смолян, стопанисвани от ТП ДГС „Кирково”, за 

срок от 24 месеца, да бъде възложена на участника - „СТИЛ-96” ООД, ЕИК 108009269, със 

седалище и адрес на изпълнение: област Кърджали, община Кърджали,гр. Кърджали, пк 6600, 

ул. ЗАВОДСКА №1, представлявано от ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ в качеството си на 

управител. 

 

Приложение: 

1. Протокол №1/20.07.2020г.; 

2. Протокол №2/06.08.2020г.; 

3. Протокол №3/13.08.2020 г.; 

4. Документация 

5. Оферти; 

              

Председател: /п*/ 

/инж. Светозар Татаров / 

 

Членове: 

1. /п*/ 

/Бинка Николова/ 

 

 

2. /п*/ 

/Илияна Гюнелиева/ 

 

 

Настоящият доклад ведно с цялата документация, събрана в хода на провеждане на  

настоящата процедура се предаде на директора на ТП „ДГС Кирково“ на 13.08.2020 год. 

 

 

Предал:……/п*/……….……                                                     Приел:……../п*/…….……..… 

Председател: инж. Светозар Татаров                                      Директор: инж. Митко Манев 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 
 
 


