
 

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ – СМОЛЯН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН” 

п.к. 4770, с.Смилян, ул.”Девети септември” №101, ЕИК 2016195800347, 

тел.03026/2441, e-mail dgssmilian@ucdp-smolian.com 

                                                                     
                                                                       Д О К Л А Д 

  От дейността на комисия назначена със Заповед №184/17.06.2020 г. за определяне на 

изпълнител за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и 

техническо обслужване, профилактика, диагностика тунинговане, тенекеджийско – бояджийски 

дейности и други сходни на тях, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, 

микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), включително 

доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок от 24 
месеца. 

Комисия в състав, съгласно Заповед №184/17.06.2020 г.: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян”; 

Членове: 

1. Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 

2. Милена Башова – гл. счетоводител  при ТП „ДГС Смилян”; 
3. инж.Фикри Моламехмедов – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян”; 

4. Манол Манолов - лесничей при ТП „ДГС Смилян”. 

 
На чл.103, ал.1 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя, комисията, назначена 

със Заповед №184/17.06.2020 г., на Директора на ТП „ДГС Смилян”  разгледа, оцени и класира 

подадените оферти. Направените действия са отразени в отделни протоколи, подписани от всички 
членовете на комисията. 

 

I. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОМЕНИТЕ, НАСТЪПИЛИ В 

ХОДА НА РАБОТАТА Й. НОМЕР И ДАТА НА ЗАПОВЕДТА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА 

КОМИСИЯТА, КАКТО И ЗАПОВЕДИТЕ, С КОИТО СЕ ИЗМЕНЯ СЪСТАВЪТ Й.  

I.1. Със Заповед № 184/17.06.2020 г. на Директора на ТП ДГС „Смилян” е назначена комисия 

в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян”; 

Членове: 
1. Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 

2. Милена Башова – гл. счетоводител  при ТП „ДГС Смилян”; 

3. инж.Фикри Моламехмедов – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян”; 
4. Манол Манолов - лесничей при ТП „ДГС Смилян”. 

със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС „Смилян”, при стриктно 

спазване на разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика 

тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и други сходни на тях, ремонт на моторни 

превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и 

полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи за нуждите на ТП 
„ДГС Смилян““ за срок от 24 месеца, съгласно Решение №153 от 15.05.2020 г. на Директора на ТП 
„ДГС Смилян”. 

I.2. В хода на работа на комисията настъпиха следните промени в състава й: Не са правени 
промени във връзка със състава на комисията. 

II. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА. 

ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ВСЯКА ОТ 
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ОФЕРТИТЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИ. МОТИВИ ЗА 

ДОПУСКАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЕКИ УЧАСТНИК.  

II.1 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРОВЕДЕНО НА 17.06.2020 г. oт 10:30 ч..  

Днес, 17.06.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Смилян”, с адрес: с. Смилян, ул. 

„Девети септември” №101 се проведе открито заседание на комисията, за провеждане на обществена 
поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, 

диагностика тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и други сходни на тях, ремонт 

на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, 

ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи за 

нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок до 24 месеца, съгласно Решение №153 от 15.05.2020 г. на 

Директора на ТП „ДГС Смилян” за откриване на процeдура за възлагане на обществена поръчка.  
Комисията, назначена със Заповед №184/17.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян”, със 

задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, при стриктно спазване на разпоредбите на 

ЗОП за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:30 часа 

в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян”; 

Членове: 

1. Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 
2. Милена Башова – гл. счетоводител  при ТП „ДГС Смилян”; 

3. инж.Фикри Моламехмедов – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян”; 

4. Манол Манолов - лесничей при ТП „ДГС Смилян”. 

I. Публична част от заседанието 
Работата на комисията протече при следния ред: 

Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателят на комисията входящия 

регистър на подадените оферти за участие (за което беше представен приемателно-предавателен 
протокол от регистъра на постъпилите оферти подписан от предаващия и приемащия), съгласно който 

в срока за подаване на офертите са постъпили 2 (два) броя оферти за участие в горецитираната 

процедура, както следва: 
1. „Авто-Вен” ООД, с вх.№2418/16.06.2020 г. постъпила в 13:00 ч.. 

2. „Ник Стил” ООД, с вх.№2420/16.06.2020 г. постъпила в 15:40 ч.. 

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

изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.  
На заседанието не се явиха представители на участниците, подали оферти, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците от 
електронната страница на Търговския регистър при Агенцията по вписванията към 17.06.2020 г.  

Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното постъпване, 

както следва:  
1. „Авто-Вен” ООД. 

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

посочените 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 членове на комисията подписаха техническото предложение за изпълнение на 

поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2.  „Ник Стил” ООД.  

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

посочените 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”. 

В тази връзка комисията направи следните констатации относно съдържанието на офертите 

подадени в настоящата процедура: 



1. Офертата на участника - „Авто-Вен” ООД, с ЕИК: 120602047, гр. Рудозем, ул. „Беломорска” 

№32, община Рудозем представлявано от Радослав Филизов в качеството му на управител в 

настоящата обществена e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 

 
 

 

 
1. Заявление за участие ведно с опис на представените документи в настоящата обществена 

поръчка – приложение №1; 

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) на оптичен носител – 
Приложение №2 ; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №4; 

4. Декларация за спазени задърженията, свързани с данъци и осигуровки, опазнаве на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение №5 – 2 /два/ броя; 
5. Декларация във връзка с обработване на личните данни – Приложение №10 – 2 /два/ броя; 

6. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП- Приложение №11 - 2 /два/ броя; 

7. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ- Приложение №12- 2 /два/ 
броя; 

8. Декларация съдържаща списък на сервизните пунктове, в който ще бъдат извършвани 

ремонтните дейности предмет на поръчката; 
9. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2.  Офертата на участника - „Ник Стил” ООД, с ЕИК: 108571646, гр.Кърджали, община 

Кърджали, ул. „Заводска” №1, представлявано от Николай Георгиев Бечев в качеството му на 
управител в настоящата обществена e подадена в непрозрачна опаковка и съдържа: 

1. Заявление за участие ведно с опис на представените документи в настоящата обществена 

поръчка – приложение №1; 
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (EЕДОП) на оптичен носител – 

Приложение №2 ; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Приложение №4; 

4. Декларация за спазени задърженията, свързани с данъци и осигуровки, опазнаве на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение №5; 

5. Декларация във връзка с обработване на личните данни – Приложение №10; 

6. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 
 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

II. Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на документите по 
чл.39, ал.2 от ППЗОП - за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор 

на закрити заседания проведени в периода – 18.06 - 13.07.2020 г. в редовен състав и направи следните 

констатации:  

 
1. При разглеждане на  документите представения от участника -  „Авто -Вен” ООД за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор  съгласно чл. 39 ал.2 от 

ППЗОП комисията, констатира следните нередности, нъсъответствия в представения еЕЕДОП на 
оптичен носител, както следва: 

1.1. Представения еЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис от всички 

задължени лицата, съгласно по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП и във връзка с чл.54, ал.2 и чл.54, ал.1, т.1, 
т.2 и т.7 от ЗОП, тоест в представения еЕЕДОП не е подписан с квалифициран електронен подпис от 

задължените лица по закон - двамата управителя на дружеството, а е подписан с електронен подпис 

на дружеството – участник; 

1.2. В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за 

икономическия оператор на въпроса: „Икономически оператор микро-, макро или средно 

предприятие ли е“?, участникът е отговор с отговор „НЕ“, комисията считам, че участникът е 

допуснал техническа грешка в отговора си на тази въпрос и указва на участника, че същия следва да 
прецезира и обърне внимание по отношение на отговора на този въпрос в представения от него 

еЕЕДОП; 

1.3. В част II: Информация за икономическия оператор, раздел А: Информация за 



икономическия оператор на въпроса по буква д) „Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за платени социалноосигурителни вноски за данъци или информация, 

която ще позволи възлагащия орган или възложителя да получи удостоверение чрез пряк 

безплатен достъп до национална база данни на съответната държва членка?“, участника е отговор 
на цитирания по-горе въпрос с отговор „НЕ“ в конкретния случай и на основание чл. 54, ал.1, т.3 от 

ЗОП, въпросния отговор касае личното състояние на кандидатите и участниците и представлява 

самостоятелно основание за задължително отстраняване на участник в настоящата обществена 
поръчка. Във връзка с констатираното по-горе участника, следва да отговори и на следващия под  

 

 
 

 

въпрос - „Ако съответната документация е достъпна в електронен формат, посочете“. 

1.4. В представения еЕЕДОП в Част III: Основания за изключване, раздел В „Основания, 

свързани с несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение” по 

отношение на : 

- Несъстоятелност; 
- Производство по несъстоятелност; 

- Споразумение с кредитори; 

- Управляване на активите от ликвидатор; 
- Прекратена стопанска дейност. 

На въпроса „Тази информация достъпна ли безплатно за органите от база данни в 

държава –членка на ЕС?  е отговорил с „НЕ”. На Възложителя му е служебно известно, че 

Търговския регистър, поддържан от Агенцията по Вписванията, дава информация за горните данни и 
поради тази причина участникът следва да отговори с „ДА” и да посочи линк към Търговския 

регистър. 

 1.5. Съгласно т.2.10 и т.2.12 от Раздел III – Изисквания към участниците в процедурата . 

Изисквания към офертите и необходимите документи от утвърдените Указания за подготовка на 

оферти в настоящата процедура т.2.10 - участника следва да декларира липсата или наличието 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 (ЗИФОДРЮПДРС), дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица и т.2.12 –   

 - Няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 13, ал. 1 (забрана за наемане на работа на незаконно пребиваващи на територията на 

Република България граждани на трети държави) от Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. По смисъла на този 

закон, "гражданин на трета държава" е лице, което не е гражданин на Република България и не е 

гражданин на държава – членка  на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 
 - Не са налице обстоятелствата по смисъла на §1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби 

на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: а) лицата, едното от които контролира 

другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 
в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права линия без 

ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по 

сватовство до четвърта степен включително. В т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа е посочена дефиниция за "контрол".  

 - Не е заемал е висша публична длъжност, като в последната една година от изпълнението на 

правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава. 

Същото няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или 

да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е 
заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето, заемало висша публична длъжност, е станало съдружник, притежава 

дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от 



длъжност.. 

 Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства следва да се декларира от 

участниците в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

 1.6. В част IV: Критерий за подбор, раздел А: Годност, Вписване в търговски регистър от 

представия еЕЕДОП, участника е отговор с отговор „Да“, но по отношение на въпроса „Тази 

информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС? Е отговорил 
с отговор „Не“ на възложетеля му е служебно известно, че тази информация е публична и се съдържа 

в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, поради което участника следва да приложи 

линк към ТР при АВ. 

 1.7. В предоставения еЕЕДОП в част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и 

професионални способности, по отношения на поставения критерий, касаещ Образователни и 

професионални квалификации, участникът не е представил информация затова, че разполага с 

квалифициран персонал, както следва: 

 - най-малко две лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейности, 

придобили квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено 

средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение; 
 - лица с необходимите професионални способности участващи, при нужда, в извършването на 

ремонт на мястото на авариралата машина. 

 ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът трябва да има възможност да формира подвижен (мобилен) екип 
със своите специалисти, който да извършва ремонт на място на повредената машина, съгласно 

техническата спецификация и предметът на поръчката. 

 Споменатата по-горе информацията относно Техническите и професионалните способности на 

кандидатите се декларира от участниците в Част IV, Раздел: В Технически и професионални 

способности, поле Образователни и професионални квалификации от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

 
1.8. В предоставения еЕЕДОП в част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и 

професионални способности, по отношения на поставения критерий, касаещ Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът  е представил информация затова, че разполага 

със сервизна база и инструменти, съоръжения и техническо обурудване за извършване на ремонт на 
машините, като е посочил, че въпросната база се намира в град Рудозем, ул. „Промишлена зона“ , 

комисията установи, че административния адрес на посочената сервизна база не е пълен, защото 

липсва номер на посочената улица, на която се намира сервизната база. В тази връзка, комисията е 
възпрепятствана на установи, дали въпросната сервизна база отговоря на изизкванията на 

Възложителя да е с местоположение до  15 км. от админстративната сграда на ТП „ДГС Смилян“, 

находяща се на в с. Смилян, ул. „Девети септември“ №101, община Смолян. 
В тази връзка, комисията указва на участникът, че следва да представи подробна информация 

за местоположението на сервизната база, съдържащо град, улица, номер, община и др. относима 

информация по преценка на участника.  

Споменатата по-горе информацията относно Техническите и професионалните способности 
на кандидатите се декларира от участниците в Част IV, Раздел: В Технически и професионални 

способности, поле Инструменти, съоръжения или техническо оборудване от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 
 

2. При разглеждане на  документите представени от „Ник Стил” ООД, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор  съгласно чл. 39 ал.2 от ППЗОП 
комисията, констатира следните нередности, нъсъответствия в представения еЕЕДОП на оптичен 

носител, както следва: 

 2.1. Съгласно т.2.10 и т.2.12 от Раздел III – Изисквания към участниците в процедурата . 

Изисквания към офертите и необходимите документи от утвърдените Указания за подготовка на 
оферти в настоящата процедура т.2.10 - участника следва да декларира липсата или наличието 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 (ЗИФОДРЮПДРС), дружества, регистрирани в юрисдикции с 



преференциален данъчен режим, и свързаните с тях лица и т.2.12 –   

 - Няма установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 13, ал. 1 (забрана за наемане на работа на незаконно пребиваващи на територията на 

Република България граждани на трети държави) от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. По смисъла на този 

закон, "гражданин на трета държава" е лице, което не е гражданин на Република България и не е 
гражданин на държава – членка  на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. 

 - Не са налице обстоятелствата по смисъла на §1, т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби 
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно: а) лицата, едното от които контролира 

другото лице или негово дъщерно дружество; б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; г) съпрузите, роднините по права линия без 

ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по 
сватовство до четвърта степен включително. В т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа е посочена дефиниция за "контрол".  

 - Не е заемал е висша публична длъжност, като в последната една година от изпълнението на 
правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за 

обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава. 
Същото няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или 

да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е 

заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната се прилага и за 

юридическо лице, в което лицето, заемало висша публична длъжност, е станало съдружник, притежава 
дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от 

длъжност.. 

 Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства следва да се декларира от 

участниците в Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП). 

 2.2. В предоставения еЕЕДОП в част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и 

професионални способности, по отношения на поставения критерий, касаещ Образователни и 

професионални квалификации, участникът не е посочил образованието и/или преминалия/те 

курс/ове на обучение на лицата, които ще извършват ремонтните дейности предмет на настоящата 

обществена поръчка, както и не е посочил лица с необходимите професионални способности, който 
при нужда ще участват в извършването на ремонт на мястото на авариралата машина. 

 Споменатата по-горе информацията относно Техническите и професионалните способности 

на кандидатите се декларира от участниците в Част IV, Раздел: В Технически и професионални 
способности, поле Образователни и професионални квалификации от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

2.3. В предоставения еЕЕДОП в част IV: Критерий за подбор, раздел В: Технически и 

професионални способности, по отношения на поставения критерий, касаещ Инструменти, 

съоръжения или техническо оборудване, участникът  е представил информация, че разполага със 

сервизна база и инструменти, съоръжения и техническо обурудване за извършване на ремонт на 

машините, като е посочил две бази за извършвате на дейностите предмет на настоящата обществена 
поръчка.  

Първата сервизна база е собствена и се намира в град Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ №32,  при 

направена справка по мартрут в интернет платформата – www.bgmaps.com, която платформа използва 
актуална ежедневна информация за състоянието на републиканската пътна мрежа, предоставена от 

АПИ, комисията установи, че въпросната сервизна база се намира на 21.8 км. от административната 

сграда на ТП „ДГС Смилян“ находяща в с. Смилян, ул. „Девети септември“ №101, община Смолян, 

която не отговаря на изискването на Възложителя специализираната  /ремотна, сервизна/ база да е с 
местоположение до 15 км от админстративната сграда на стопанство, съгласно изискванията на 

Техническите и  професионални спосоности на кандидатите от утвърдената документация за участие 

в настоящтата обществена поръчка.   
По отношение на втората наета сервизна база находяща се в град Смолян, ул. Бяло море“ №3, 

при направена справка по мартрут в интернет платфорамата – www.bgmaps.com, която платформа 

http://www.bgmaps.com/
http://www.bgmaps.com/


използва актуална ежедневна информация за състоянието на републиканската пътна мрежа, 

предоставена от АПИ, комисията установи, че въпросната сервизна база се намира на 15.9 км от 

административната сграда на ТП „ДГС Смилян“ находяща в с. Смилян, ул. „Девети септември“ №101, 

община Смолян, която не отговаря на изискването на Възложителя специализираната  /ремотна, 
сервизна/ база да е с местоположение до 15 км от админстративната сграда на стопанство, съгласно 

изискванията на Техническите и професионални спосоности на кандидатите от утвърдената 

документация за участие в настоящтата обществена поръчка.  
Поради това, че въпросната сервизна база е на 15.9 км по направената справка в интернет 

платформата и с цел максимална прецизност в определяне на разстоянието от административната 

сграда до втората сервизна база посочена от участика, комисията реши и извърши реално замерване, 
като за целта трима членове на комисията осъществиха замерване със служебен автомобил на 

разстоянието от административната сграда на ТП „ДГС Смилян“, ул. „Девети септември“ №101, 

община Смолян до сервизната база находяща се в гр. Смолян, ул. „Бяло море“ №3, вследствие на тези 

действия, се установи, че разстоянието от административната сграда на ТП „ДГС Смилян“ до 
сервизната база е 15.9 км, което съвпада и с посочените данни в информационната платформа - 

www.bgmaps.com.. В тази връзка и при извършен оглед на местоположението на посочената база 

членовете на комисията установиха, че въпросната база към настоящия момент и не представлява 
сервизна база, а видно от съществуващия надпис същото представлява „Склад“ с неизвестен 

ползвател. Поради дългогодишни договорни отношения с участника на комисията и е служебно 

известно, че това помещение се е използвало преди повече от две години от участника, като в него са 
се извършвали дейности по монтаж, демонтаж, баланс и други услуги по вулканизация на автомобилни 

гуми. Към днешна дата е видно, че това помещение не се работи, като сервизна база и доскоро на 

входните врати беше поставена указателна табела, че сервиза е преместен на ул. „Д-р Петър 

Берон“ №32, този адрес съответства напълно на първата посочена сервизна база от участника в 
представения от него еЕЕДОП.   

 Въз основа на гореизложеното, комисията указва на участника, че съгласно т. 4.1.4 от Раздел  

III – Изисквания към участниците в процудерута. Изисквания към офертите и необходимите 
документи от документацията за участие в настоящата обществена поръчка, участника следва да 

разполага и/или ползва не по-малко от една специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за 

извършване на ремонта на машините – предмет на поръчката, която/то следва да е/са с 

местоположение до 15 км от админнистративната сграда на ТП „ДГС Смилян“, находяща се в с. 
Смилян, ул. „Девети септември“ №101, община Смолян, област Смолян.   

Споменатата по-горе информацията относно Техническите и професионалните способности на 

кандидатите се декларира от участниците в Част IV, Раздел: В Технически и професионални 
способности, поле Инструменти, съоръжения или техническо оборудване от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 
 

Р Е Ш И : 

1. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП и констатациите, 

обективирани в настоящия протокол, да бъдат уведомени всички участници, като им се изпрати 

настоящия протокол с констатациите на комисията, относно непълноти, несъответствие на 

информацията и несъответствия с критериите за подбор. Протоколът да се публикува в профила на 
купувача на възложителя в деня на изпращането му до участниците.  

2. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, във връзка с  чл. 54, ал. 8 от ЗОП и констатациите, 

обективирани в настоящия протокол - указва на участниците – „АВТО-ВЕН“ ООД и „НИК СТИЛ“ 

ООД  по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП-и и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или заявления за 
участие. 

3. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП определя срок за представянето на документите по 

предходните точки - 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола. 
 Действията на комисията, обективирани в настоящия протокол, приключиха на 13.07.2020 г. в 

14:00 часа. 
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II.2. ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА БЕШЕ, ПРОВЕДЕНО НА 28.07.2020 г. 

от 10:30 ч. 

 

Днес, 28.07.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Смилян”, с адрес: с. Смилян, ул. 
„Девети септември” №101 се проведе закрито заседание на комисията, за провеждане на обществена 

поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, 

диагностика тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и други сходни на тях, ремонт 

на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, 

ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи за 

нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок от 24 месеца, съгласно Решение №153 от 15.05.2020 г. на 
Директора на ТП „ДГС Смилян” за откриване на процeдура за възлагане на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №184/17.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян”, със 

задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, при стриктно спазване на разпоредбите на 
ЗОП за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка, започна работа в 10:30 часа 
в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян”; 

Членове: 

1. Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 
2. Милена Башова – гл. счетоводител  при ТП „ДГС Смилян”; 

3. инж.Фикри Моламехмедов – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян”; 

4. Манол Манолов - лесничей при ТП „ДГС Смилян”. 

 
I. Работата на комисията протече при следния ред:  

Във връзка с констатирано несъответствие към личното състояние и критериите за подбор  на  

участниците -  „АВТО-ВЕН“ ООД и „НИК СТИЛ“ ООД, Протокол №1 на комисията назначена със 

Заповед № 184/17.06.2020 г. на Директора на ТП ДГС „Смилян” е надлежно изпратен на 13.07.2020 г. 

до всички участници и същият е публикуван в профила на купувача на същия ден. 

  Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателя на комисията 

запечатани непрозрачни пликове от следните участници: 

  1. „АВТО-ВЕН“ ООД, с вх. № 2867/17.07.2020 г. с надпис „Допълнителни документи” за 

участие в открита процедура с предмет„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и други сходни 

на тях, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, 

самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и 

консумативи за нуждите на ТП „ДГС Смилян““; 

  2. „НИК СТИЛ“ ООД, с вх. №2668/17.07.2020 г. с надпис „Допълнителни документи към 

оферта за участие в открита процедура с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо 

обслужване, профилактика, диагностика тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и 

други сходни на тях, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, 

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

резервни части и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Смилян““. 

  Комисията установи, че документи са представени в законоустановения срок и пристъпи към 

тяхното разглеждане по реда на тяхното постъпване.



               1. „АВТО-ВЕН“ ООД е представил следните документи: 

  -  Придружително писмо и Нов еЕЕДОП на оптичен носител подписан с КЕП от 

задължените лица. 

2. „НИК СТИЛ“ ООД е представил следните документи: 

- Нов еЕЕДОП  от участника - „НИК СТИЛ“ ООД, предоставен на електронен носител 

(CD-диск) цифрово подписан с КЕП  от задълженото лице; 

- еЕЕДОП за „ЛИДЕРКАР 3000“ ООД – трето лице по смисъла на ЗОП, предоставен на 

електронен носител (CD-диск) цифрово подписан с КЕП  от задълженото лице; 

  - Декларация за ползване и предоставяне на ресурса от третото лице - „ЛИДЕРКАР 

3000“ ООД – оригинал. 

След разглеждане на представените документите комисията установи, че участниците 

са отстранили всички несъответствия описани в Протокол №1 изпратен на 13.07.2020 г. до 

всички участници. 

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

офертите на участниците - „АВТО-ВЕН“ ООД и „НИК СТИЛ“ ООД до следващия етап в 

процедурата – проверка на техническите предложения за изпълнение на поръчката. 

II. На база направените констатции по-горе комисията присъстъпи към разгледане на 

техническите предложения на участниците и след обобщаване на резултатите от разглеждането, 
установи следното: 

II.1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №5) на 

участник „АВТО-ВЕН” ООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с 
изискванията на Възложителя.  

В случай, че бъдем определени за изпълнител на горепосочената обществена поръчка, Ви 

уверяваме, че за посочения период за изпълнение ще бъдем на разположение и ще осигурим 

качествено и срочно изпълнение на подробно изброените от Вас доставки на стоките посочени в 
„Техническата спецификация“ към документацията на обществената поръчка, а именно: 

1. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените от 

възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа 
спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение. 

2. Разполагаме със специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на 

услугата, която/и по брой и местоположение, е/са както следва: 

- гр. Рудозем, ул. „Промишлена зона“ №1. 

Работното време на обекта/те (сервиз/те), е/са както следва: 

Понеделник:--------- от 08:00 до 17:00 часа 

Вторник: ------------- от 08:00 до 17:00 часа 

Сряда:------------------от 08:00 до 17:00 часа 

Четвъртък:----------- от 08:00 до 17:00 часа 

Петък:------------------от 08:00 до 17:00 часа 

Събота:-----------------от 08:00 до 17:00 часа 

2.1. Заявяваме, че базата е снабдена със съоръжения и техническо оборудване даващи ни 

възможност да извършим ремонти на двигател, ходова част, източници и потребители на 

електрическа енергия, агрегати, включително и АГУ, и възли, климатични системи, регулиране 
геометрията на окачване на преден и заден мост и други видове ремонтни дейности. 

2.2. Заплащането на услугата ще се извърши в размер, по начин и ред, съгласно 

Техническата спецификация, ценовото ни предложение и проекта на договора. 
3. Разполагаме с квалифициран персонал, който ни позволява да извършваме нужния 

ремонт на машината, както в специализираната ни сервизна база, така и на мястото на 

повредената техника, чрез мобилен екип за последната ситуация, съгласно Техническата 
спецификация на поръчката и изискванията на възложителя. 

3.1. Представяме списък на персонала за изпълнение или членове на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната им компетентност. 

Квалификация придобита от завършен курс на обучение, техникум или висше образование. 



(Участникът следва да попълни информацията в раздел „: Общо указание за всички критерии 

за подбор“  и раздел „В: Технически и професионални способности“от „Част IV: Критерии 

за подбор“ от единния европейски документ (ЕЕДОП) – Образец № 2 към документацията). 

3.2. Запознати сме с условията и изискванията за доказване на обвързаности, съгласно ЗОП 

и техническата спецификация, когато заявяваме ползването на подизпълнител или капацитета на 

трето лице. 

4. Запознати сме с условието, че ремонтните дейности ще бъдат извършвани при 

възникнала необходимост, като всички разходи по осигуряване на мобилния екип от 

специалисти – транспортни, командировъчни и други са за наша сметка. 
5. Заявяваме, че след постъпване на техниката – стопанисвана от ТП „ДГС Смилян”, в 

специализираната ни сервизна база, ремонтът с части и материали на производителя за 

съответните марки, техни еквиваленти или с отремонтирани повредени части на същото МПС, 
ще осъществим за срок от 2 (два) работни дни, считано от датата на постъпване на машината 

в съответния сервиз, при условия и ред, съгласно техническата спецификация. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
Срокът за извършване на ремонта не може да бъде повече от пет (5) работни дни. 
6. Заявяваме, че пристигането на мобилния ни екип от специалисти на мястото на 

повредената машината и преценка за извършване на ремонт на място или репатриране на 

техниката до наша база ще бъде в срок до 1 (един) работен ден, считано от момента на 

подаване на заявката от възложителя към нас – в качеството си на потенциални изпълнители. 

Ремонтът ще извършим, според всеки конкретен случай в зависимост от качеството на повредата, 

с отремонтирани повредени части на съответното МПС, подмяната им с нови или с техни 
еквиваленти, съгласно условията на поръчката и техническата спецификация. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Услугата за ремонт на място или репатриране на техниката до базата 

на изпълнителя се изпълнява в срок не повече от два (2) работни дни. 

6.1. Заявяваме, че сме запознати и приемаме условието от техническата спецификация, че 
възложителят може, за всеки конкретен случай, според производствено-стопанската нужда и 

вида на повредата, да възлага ползването на мобилен екип за извършване на ремонта. 

7. Запознати сме и приемаме с условието, че отчитането на свършената работа, 
респективно заплащането ѝ, ще се извършва на база реално изразходваното технологично време, 

измервано в сервизни часове от по 60 минути, като за конкретна ремонтна дейност, сервизните 

часове няма да надвишават нормативно определените сервизни нормовремена, съгласно 

българското законодателство. 
8. Предлаганата от нас пълна търговска гаранция за качеството (представена в писмен вид), 

относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци) или като цяло за всички услуги е: 6 

/шест/ месеца. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата гаранция следва да се посочи, като цяло положително 

число и не по-малка от 6 месеца, считано от момента на подписване на приемо-предавателния 

протокол за извършените услуги – ремонта). 
8.1. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на 

извършения ремонт или на вложената некачествена резервна част, съм съгласен да отстраня 

същата изцяло за своя сметка. 

8.2. Декларирам, че сервизните книжки ще се попълват с описан обем на обслужване, дата, 
километри, подпис и печат.  

8.3. Запознати сме и приемаме условието, че предлаганата от нас търговска гаранция за 

изпълнението на всяка една от услугите, съгласно това техническо предложение, както и 
задълженията по нея, ще важи и ще бъде в сила, както за ремонтите извършени с части на 

производителя, така и за ремонтите извършени с техния еквивалент (равнозначен), съгласно 

техническата спецификация към поръчката. 
9. Декларираме, че предлаганите резервни части и материали са фабрично нови, 

неупотребявани и отговарят на изискванията на Възложителя и изискванията за качество, 

съгласно законовата уредба на Р. България, и че разполагаме с ресурс за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка. Декларираме, че носим пълна отговорност за вреди, произтекли 
от доставени от нас некачествени части и материали, както и за некачествено извършени от нас 



услуги по ремонт на моторните превозни средства, агрегати, включително и АУГ (в т.ч. 
автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета). 

10. Предлаганата от нас търговска гаранция за качеството, относно всяка доставена 

резервна част и/или консуматив (в месеци) съобразно гаранцията на производителя им е: 6 

/шест/  месеца. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата гаранция следва да се посочи, като цяло положително число 

и не по-малка от 6 месеца, считано от момента (датата) на подписване на приемо-предавателния 
протокол за извършената доставка). 

10.А. Предлаганата от нас търговска гаранция за качеството, относно всяка 

отремонтирана повредена част от съответното МПС е: 3 /три/ месеца. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата гаранция следва да се посочи, като цяло положително 
число и не по-малка от 3 (три) месеца, считано от момента (датата) на подписване на 

приемо-предавателния протокол за извършения ремонт. Прилага се когато е приложимо, 

съгласно условията на поръчката). 
11. Запознати сме и приемаме условието, че предлаганата от нас търговска гаранция за 

всяка доставена резервна част и/или консуматив, съгласно това техническо предложение, както 

и задълженията по нея, ще бъде в сила, както за частите на производителя, така и за техния 

„еквивалент” („равнозначен”), съгласно техническата спецификация към поръчката. 
11.1. Запознати сме и приемаме условието, че при доставка на резервни части и 

консумативи за еквивалентите по списъка от техническата спецификация, единичната цена на 

еквивалента следва да бъде не по-висока от 65% от предложената в Приложение № 2 към 
ценовото предложение цена без ДДС, като същото условие е валидно и за вложените части при 

ремонт на машините. При тази хипотеза на доставка, ние не дължим посочената от нас търговска 

отстъпка (в %) в настоящото ни техническо предложение. 
12. Запознати сме с начина на описание на изброените резервни части и консумативи, 

относно точното им описание на работните характеристики и функционални изисквания, 

съгласно и по смисъла на чл. 49, ал. 2 от ЗОП, за което е добавено прилагателното 

„еквивалентен/о” („равнозначен/о”). Приемаме да изпълним своите задължения на представената 
от нас „търговската гаранция” по ред и условия, съгласно техническата спецификация на 

поръчката. 

13. Предлагаме срок за доставка на резервни части и консумативи за МПС да бъде 1 

(един) работен ден, считано от датата на изпращане на заявката от възложителя по електронната 

поща на изпълнителя или установен проблем от компетентно лице/служител на участника при 

диагностика на моторните-превозни средства след съгласуване с Възложителя.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на доставка не може да бъде повече от три (3) работни дни. 

13А. Съгласни сме разходите за доставката на резервни части и консумативи, в зависимост 

от нуждите на ТП „ДГС Смилян” да бъдат за наша сметка. В случай, че доставената от нас 

резервна част има дефект, който пречи на нормалната експлоатация, ще подменения и монтиран 
същата с нова, изцяло за своя сметка. 

14. Съгласни сме да доставяме резервни части и консумативи в зависимост от нуждите ТП 

„ДГС Смилян” и извън посочените в Приложение № 1 към Техническата спецификация. 
15. Предлагаме търговска отстъпка от единичните цени за всяка резервна част и 

консуматив, извън посочените в Приложение № 1 към техническата спецификация, предлагани 

в търговските ни обекти към датата на получаване на съответната заявка в размер на 60 % 

(шестдесет процента) фиксиран за целия период на изпълнение на договора. 
Забележка: Предлаганият % (процент) търговска отстъпка, следва да се посочи, като 

цяло положително число. Процентът на търговска отстъпка не може да бъде по-малък от 

15%. 

16. Запознати сме и приемаме реда и начина на обосноваване от наша страна на 

приложената търговска отстъпка, а именно: в приемо-предавателен протокол към фактурата, 

следва изрично да се посочва цената на резервната част в търговския обект на изпълнителя за 
деня и формираната цена след приспадане на търговската отстъпка. 

17. Запознати сме и приемаме условието, че предложения от нас % търговска 

отстъпка от единичните цени за всяка резервна част и консуматив, извън списъка посочен в 

техническата спецификация, важи и ще се прилага в непроменени стойности за целия период 



на действие на договора, като доставката ще се осъществява по начин, ред и условия, съгласно 
техническата спецификация. 

18. Съгласни сме да доставяме резервни части и консумативи за моторните превозни 

средства, агрегати, включително и АУГ (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, самосвали, 
каросерии, ремаркета и полуремаркета), описани в Техническа спецификация в случай, че ТП 

„ДГС - Смилян” придобие нови такива през срока на действие на сключения договор.  

19. Съгласни сме да извършваме следгаранционно сервизно и техническо обслужване на 
за моторните превозни средства, агрегати, включително и АУГ (в т.ч. автомобили, микробуси, 

камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), стопанисвани от ТП „ДГС - 

Смилян”, които подлежат на гаранционна поддръжка, в случай, че по време на действие на 

сключения договор изтече гаранционното им обслужване или се наложи ремонт, който не се 
покрива от гаранцията на техниката. 

20. Съгласен съм в случай, че по време на действието на сключения договор ТП „ДГС 

Смилян” придобие други за моторните превозни средства, агрегати, включително и АУГ (в т.ч. 
автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), да поема 

следгаранционното сервизно и техническо обслужване и за тях. 

21. Декларираме, че в горепосочените гаранционни срокове ще поемем за наша сметка 

подмяна на некачествена част/или отстраняване на повреда в резултат на некачествено 
извършена услуга от наша страна по отношение на предмета на процедурата и договора. 

Декларираме, че при предаване на машината, след извършените ремонти, сме съгласни 

предавателно-приемателния протокол за констатиране на извършената дейност да се счита за 
документ на основание на който да бъде предявена рекламация в рамките на гаранционния срок. 

Приемаме така съставеният предавателно-приемателния протокол да служи за безспорно 

доказателство за некачественото изпълнение. 
22. Съгласен съм със срока за изпълнение на поръчката – до 24 (двадесет и четири) 

календарни месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на 

максималния прогнозен ресурс. 

23. Запознати сме и приемаме условието, че възложителят не се задължава за цялостно 
усвояване на посочения финансов ресурс по сключения договор, както и посочените видове и 

количества доставки и услуги, като това не се счита за неизпълнение на договора. 

24. Официална писмена заявка за всеки конкретен случай ще приемаме от служител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в нашия технически оборудван/и обект/и (сервиз/и) на следния адрес: гр. 

Рудозем, ул. „Промишлена зона“ №1, като и на електронен адрес: ravetrans@mail.bg. 

 
 След разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника 

в процедурата, комисията единодушно реши - допуска „АВТО-ВЕН”  ООД до следващия етап 

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

 
II.2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №5) на 

участник „НИК СТИЛ” ООД е по приложения образец на документацията и в съответствие с 

изискванията на Възложителя.  
В случай, че бъдем определени за изпълнител на горепосочената обществена поръчка, Ви 

уверяваме, че за посочения период за изпълнение ще бъдем на разположение и ще осигурим 

качествено и срочно изпълнение на подробно изброените от Вас доставки на стоките посочени в 

„Техническата спецификация“ към документацията на обществената поръчка, а именно: 
1. Декларираме, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените от 

възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа 

спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение. 
2. Разполагаме със специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на 

услугата, която/и по брой и местоположение, е/са както следва: 

- 1 брой специализирана собствена база, находяща се на адрес: гр. Смолян, ул. „д-р 

Петър Берон“ №32; 

- 1 брой специализирана собствена база, находяща се на адрес: гр. Смолян, ул. „Бяло 

Море“ №3. 

Работното време на обекта/те (сервиз/те), е/са както следва: 



Понеделник:--------- от 08:00 до 18:00 часа 

Вторник: ------------- от 08:00 до 18:00 часа 

Сряда:------------------от 08:00 до 18:00 часа 

Четвъртък:----------- от 08:00 до 18:00 часа 

Петък:------------------от 08:00 до 18:00 часа 

Събота:-----------------от 08:00 до 13:00 часа 

2.1. Заявяваме, че базата е снабдена със съоръжения и техническо оборудване даващи ни 
възможност да извършим ремонти на двигател, ходова част, източници и потребители на 

електрическа енергия, агрегати, включително и АГУ, и възли, климатични системи, регулиране 

геометрията на окачване на преден и заден мост и други видове ремонтни дейности. 

2.2. Заплащането на услугата ще се извърши в размер, по начин и ред, съгласно 
Техническата спецификация, ценовото ни предложение и проекта на договора. 

3. Разполагаме с квалифициран персонал, който ни позволява да извършваме нужния 

ремонт на машината, както в специализираната ни сервизна база, така и на мястото на 
повредената техника, чрез мобилен екип за последната ситуация, съгласно Техническата 

спецификация на поръчката и изискванията на възложителя. 

3.1. Представяме списък на персонала за изпълнение или членове на ръководния състав, 

които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната им компетентност. 
Квалификация придобита от завършен курс на обучение, техникум или висше образование. 

(Участникът следва да попълни информацията в раздел „: Общо указание за всички критерии 

за подбор“  и раздел „В: Технически и професионални способности“от „Част IV: Критерии 

за подбор“ от единния европейски документ (ЕЕДОП) – Образец № 2 към документацията). 
3.2. Запознати сме с условията и изискванията за доказване на обвързаности, съгласно ЗОП 

и техническата спецификация, когато заявяваме ползването на подизпълнител или капацитета на 

трето лице. 

4. Запознати сме с условието, че ремонтните дейности ще бъдат извършвани при 

възникнала необходимост, като всички разходи по осигуряване на мобилния екип от 

специалисти – транспортни, командировъчни и други са за наша сметка. 

5. Заявяваме, че след постъпване на техниката – стопанисвана от ТП „ДГС Смилян”, в 

специализираната ни сервизна база, ремонтът с части и материали на производителя за 

съответните марки, техни еквиваленти или с отремонтирани повредени части на същото МПС, 

ще осъществим за срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на постъпване на машината 

в съответния сервиз, при условия и ред, съгласно техническата спецификация. 

ЗАБЕЛЕЖКА:  
Срокът за извършване на ремонта не може да бъде повече от пет (5) работни дни. 

6. Заявяваме, че пристигането на мобилния ни екип от специалисти на мястото на 
повредената машината и преценка за извършване на ремонт на място или репатриране на 

техниката до наша база ще бъде в срок до 2 (два) работни дни, считано от момента на подаване 

на заявката от възложителя към нас – в качеството си на потенциални изпълнители. Ремонтът ще 
извършим, според всеки конкретен случай в зависимост от качеството на повредата, с 

отремонтирани повредени части на съответното МПС, подмяната им с нови или с техни 

еквиваленти, съгласно условията на поръчката и техническата спецификация. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Услугата за ремонт на място или репатриране на техниката до базата 
на изпълнителя се изпълнява в срок не повече от два (2) работни дни. 

6.1. Заявяваме, че сме запознати и приемаме условието от техническата спецификация, че 

възложителят може, за всеки конкретен случай, според производствено-стопанската нужда и 
вида на повредата, да възлага ползването на мобилен екип за извършване на ремонта. 

7. Запознати сме и приемаме с условието, че отчитането на свършената работа, 

респективно заплащането ѝ, ще се извършва на база реално изразходваното технологично време, 
измервано в сервизни часове от по 60 минути, като за конкретна ремонтна дейност, сервизните 

часове няма да надвишават нормативно определените сервизни нормовремена, съгласно 

българското законодателство. 

8. Предлаганата от нас пълна търговска гаранция за качеството (представена в писмен вид), 
относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци) или като цяло за всички услуги е: 6 

/шест/ месеца. 



ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата гаранция следва да се посочи, като цяло положително 
число и не по-малка от 6 месеца, считано от момента на подписване на приемо-предавателния 

протокол за извършените услуги – ремонта). 

8.1. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на 
извършения ремонт или на вложената некачествена резервна част, съм съгласен да отстраня 

същата изцяло за своя сметка. 

8.2. Декларирам, че сервизните книжки ще се попълват с описан обем на обслужване, дата, 
километри, подпис и печат.  

8.3. Запознати сме и приемаме условието, че предлаганата от нас търговска гаранция за 

изпълнението на всяка една от услугите, съгласно това техническо предложение, както и 

задълженията по нея, ще важи и ще бъде в сила, както за ремонтите извършени с части на 
производителя, така и за ремонтите извършени с техния еквивалент (равнозначен), съгласно 

техническата спецификация към поръчката. 

9. Декларираме, че предлаганите резервни части и материали са фабрично нови, 
неупотребявани и отговарят на изискванията на Възложителя и изискванията за качество, 

съгласно законовата уредба на Р. България, и че разполагаме с ресурс за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка. Декларираме, че носим пълна отговорност за вреди, произтекли 

от доставени от нас некачествени части и материали, както и за некачествено извършени от нас 
услуги по ремонт на моторните превозни средства, агрегати, включително и АУГ (в т.ч. 

автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета). 

10. Предлаганата от нас търговска гаранция за качеството, относно всяка доставена 

резервна част и/или консуматив (в месеци) съобразно гаранцията на производителя им е: 6 

/шест/  месеца. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата гаранция следва да се посочи, като цяло положително число 
и не по-малка от 6 месеца, считано от момента (датата) на подписване на приемо-предавателния 

протокол за извършената доставка). 

10.А. Предлаганата от нас търговска гаранция за качеството, относно всяка 

отремонтирана повредена част от съответното МПС е: 3 /три/ месеца. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлаганата гаранция следва да се посочи, като цяло положително 

число и не по-малка от 3 (три) месеца, считано от момента (датата) на подписване на 

приемо-предавателния протокол за извършения ремонт. Прилага се когато е приложимо, 
съгласно условията на поръчката). 

11. Запознати сме и приемаме условието, че предлаганата от нас търговска гаранция за 

всяка доставена резервна част и/или консуматив, съгласно това техническо предложение, както 
и задълженията по нея, ще бъде в сила, както за частите на производителя, така и за техния 

„еквивалент” („равнозначен”), съгласно техническата спецификация към поръчката. 

11.1. Запознати сме и приемаме условието, че при доставка на резервни части и 

консумативи за еквивалентите по списъка от техническата спецификация, единичната цена на 
еквивалента следва да бъде не по-висока от 65% от предложената в Приложение № 2 към 

ценовото предложение цена без ДДС, като същото условие е валидно и за вложените части при 

ремонт на машините. При тази хипотеза на доставка, ние не дължим посочената от нас търговска 
отстъпка (в %) в настоящото ни техническо предложение. 

12. Запознати сме с начина на описание на изброените резервни части и консумативи, 

относно точното им описание на работните характеристики и функционални изисквания, 

съгласно и по смисъла на чл. 49, ал. 2 от ЗОП, за което е добавено прилагателното 
„еквивалентен/о” („равнозначен/о”). Приемаме да изпълним своите задължения на представената 

от нас „търговската гаранция” по ред и условия, съгласно техническата спецификация на 

поръчката. 
13. Предлагаме срок за доставка на резервни части и консумативи за МПС да бъде 3 (три) 

работни дни, считано от датата на изпращане на заявката от възложителя по електронната поща 

на изпълнителя или установен проблем от компетентно лице/служител на участника при 
диагностика на моторните-превозни средства след съгласуване с Възложителя.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът на доставка не може да бъде повече от три (3) работни дни. 

13А. Съгласни сме разходите за доставката на резервни части и консумативи, в зависимост 

от нуждите на ТП „ДГС Смилян” да бъдат за наша сметка. В случай, че доставената от нас 



резервна част има дефект, който пречи на нормалната експлоатация, ще подменения и монтиран 
същата с нова, изцяло за своя сметка. 

14. Съгласни сме да доставяме резервни части и консумативи в зависимост от нуждите ТП 

„ДГС Смилян” и извън посочените в Приложение № 1 към Техническата спецификация. 
15. Предлагаме търговска отстъпка от единичните цени за всяка резервна част и 

консуматив, извън посочените в Приложение № 1 към техническата спецификация, предлагани 

в търговските ни обекти към датата на получаване на съответната заявка в размер на 40 % 
(четиридесетдесет процента) фиксиран за целия период на изпълнение на договора. 

Забележка: Предлаганият % (процент) търговска отстъпка, следва да се посочи, като 

цяло положително число. Процентът на търговска отстъпка не може да бъде по-малък от 

15%. 

16. Запознати сме и приемаме реда и начина на обосноваване от наша страна на 

приложената търговска отстъпка, а именно: в приемо-предавателен протокол към фактурата, 

следва изрично да се посочва цената на резервната част в търговския обект на изпълнителя за 
деня и формираната цена след приспадане на търговската отстъпка. 

17. Запознати сме и приемаме условието, че предложения от нас % търговска 

отстъпка от единичните цени за всяка резервна част и консуматив, извън списъка посочен в 

техническата спецификация, важи и ще се прилага в непроменени стойности за целия период 
на действие на договора, като доставката ще се осъществява по начин, ред и условия, съгласно 

техническата спецификация. 

18. Съгласни сме да доставяме резервни части и консумативи за моторните превозни 
средства, агрегати, включително и АУГ (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, самосвали, 

каросерии, ремаркета и полуремаркета), описани в Техническа спецификация в случай, че ТП 

„ДГС - Смилян” придобие нови такива през срока на действие на сключения договор.  
19. Съгласни сме да извършваме следгаранционно сервизно и техническо обслужване на 

за моторните превозни средства, агрегати, включително и АУГ (в т.ч. автомобили, микробуси, 

камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), стопанисвани от ТП „ДГС - 

Смилян”, които подлежат на гаранционна поддръжка, в случай, че по време на действие на 
сключения договор изтече гаранционното им обслужване или се наложи ремонт, който не се 

покрива от гаранцията на техниката. 

20. Съгласен съм в случай, че по време на действието на сключения договор ТП „ДГС 
Смилян” придобие други за моторните превозни средства, агрегати, включително и АУГ (в т.ч. 

автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), да поема 

следгаранционното сервизно и техническо обслужване и за тях. 
21. Декларираме, че в горепосочените гаранционни срокове ще поемем за наша сметка 

подмяна на некачествена част/или отстраняване на повреда в резултат на некачествено 

извършена услуга от наша страна по отношение на предмета на процедурата и договора. 

Декларираме, че при предаване на машината, след извършените ремонти, сме съгласни 
предавателно-приемателния протокол за констатиране на извършената дейност да се счита за 

документ на основание на който да бъде предявена рекламация в рамките на гаранционния срок. 

Приемаме така съставеният предавателно-приемателния протокол да служи за безспорно 
доказателство за некачественото изпълнение. 

22. Съгласен съм със срока за изпълнение на поръчката – до 24 (двадесет и четири) 

календарни месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на 

максималния прогнозен ресурс. 
23. Запознати сме и приемаме условието, че възложителят не се задължава за цялостно 

усвояване на посочения финансов ресурс по сключения договор, както и посочените видове и 

количества доставки и услуги, като това не се счита за неизпълнение на договора. 
24. Официална писмена заявка за всеки конкретен случай ще приемаме от служител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в нашия технически оборудван/и обект/и (сервиз/и) на следния адрес: гр. 

Смолян, ул. „Д-р Петър Берон“ №32, като и на електронен адрес: smolyan@autobox.bg. 
 

Във връзка с гореизложеното комисията подробно и обстойно разгледа представеното 

Техническо предложение за изпълнение на поръчка /Приложение №4/  от участника „НИК 

СТИЛ“ ООД, като констатира следното несъотвествие във връзка с декларираното в т.2 по 



отношение на местоположението и броя на специализирани (ремонтни, сервизни) бази за 
извършване на услугите в предмета на поръчката.  В своето техническо предложение за 

изпълнение на поръчката участникът е посочил 2 /два/ броя собствени бази находящи се на 

следните адреси: гр. Смолян, ул. „д-р Петър Берон“ №32 и гр. Смолян, ул. „Бяло море“ №3, 
които не отговарят на изискването на Възложителя специализираната/ните  /ремотна/и, 

сервизна/и/ база/и да е са местоположение до 15 км от админстративната сграда на стопанство, 

съгласно изискванията в подточка 4.1.4, т.4 – „Критерий за подбор, отнасящи се до 

техническите и професионални способности на участниците“ от Раздел III – „Изисквания 

към участниците в процедупата. Изискватия към офертите и необходимите документи“ от 

утвърдената документация за участие и изискванията заложени в т.3.1 от Техническата 

спецификация /Приложение№8/ в настоящата обществена поръчка. Спомената по-горе 
констатация е надлежно отразена в Протокол №1 от работата на комисията, който е изпратен до 

участника да последващи действия от негова страна на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във 

връзка с  чл. 54, ал. 8 от ЗОП и констатациите, обективирани в споменатия по-горе Протокол №1. 
Участникът се е възползвал, от това свое право и е представил нов еЕЕДОП с направените 

от него корекции по направените констатции от комисията. Също така същия е представил и 

еЕЕДОП от „Лидеркар 3000“ ООД  в качеството му на трето лице лице по смисъла на ЗОП от 

който е видно, че участника се позовава на ресурс на трето лице по отношение на заложения 
технически критерии за подбор и изискването поставено от Възложителя в подточка 4.1.4, т.4 – 

„Критерий за подбор, отнасящи се до техническите и професионални способности на 

участниците“  -  „Изпълнителят да разполага и/или да ползва не по-малко от една 

специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на ремонта на машините – 

предмет на поръчката, която/то следва да е/са с местоположение до 15 км. от 

админнистративната сграда на ТП „ДГС Смилян“, находяща се в с. Смилян, ул. „Девети 
септември“ №101, община Смолян, област Смолян“, поради което участникът е допуснат по 

следващия етап от процедурата проверка на техническото предложение за изпълнение на 

поръчката.  

В т.2 от Техническото предложение за изпъление на поръчката  /Приложение №4/ от 
участника – „НИК СТИЛ“ ООД липсва и нефигурира посочената сервизна база, находяща се 

в гр. Рудозем, ул. „Васил Левски“ №11, с който участника в настоящата процедура се е позовал 

на капацитета на трето лице по отношение на техническите изиксвания и критерии заложени от 
Възложителя. 

Посоченото по-горе съществено несъотвествие, представляващо противоречие в 

техническото предложение на участника не би могло да бъде отстранено чрез отправяне на 
запитване по чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от комисията към 

участника, тъй като представянето на евентуално разяснение относно действителното 

предложение на участника по спорното (изброено в протокола) несъотвествие, касаещо 

изискаването участника да разполага със сервизна база за извършване на ремонта на машините 
– предмет на поръчката с местоположение отговарящо на заложените изисквания в утвърдената 

документация за участие и техническата спецификация биха довели до промяна на техническото 

предложение, съответно до нарушаване забраната на чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП. 
Комисията няма правомощия да санира самостоятелно противоречия, неясноти и липси в 

офертите на участниците, а доколкото в Обявление с наш. изх.№1973/15.05.2020 г. възложителят 

изрично е записал, че не се допуска представяне на вариативност в офертите на участниците. 

Също така помощният орган на възложителя счита, че няма правомощието да дописва и тълкува 
разширително факти и обстоятелства, които липсват и не съществуват в Техническото 

предложение за изпълнение на участника. Относно декларираните от участника факти и 

обстоятелства в т.2 от представеното Техническото предложение, комисията счита, че същите не 
отговарят на изискванията на възложителя, като целта на провеждане на поръчката е не просто 

да се осигури изпълнение, а то действително да отговаря на изискванията, поставени от 

възложителя при обявяване на процедурата.  
Помощният орган на възложителя е задължен на първо място да спазва заложените в 

документацията изисквания на възложителя, доколкото това е условие за законосъобразно 

провеждане на процедурата. Всяка оферта, несъобразена с условията на възложителя, трябва да 

се отстрани, на основание на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП като неподходяща, по смисъла на т. 25 



от § 2 от ДР на ЗОП (оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на 
изискванията за изпълнение на поръчката). В този смисъл е и практиката - Решение № 

306/07.03.2019 г. на КЗК, потвърдено с Решение № 8594/07.06.2019 г. на ВАС, в което изрично 

се подчертава също и че: „След като участникът във възлагателната процедура сам изготвя 
техническото си предложение, той носи и отговорността за допуснатите в него грешки, 

несъответствия или липсата на посочване на задължително условие при техническото 

предложение, което е станало задължително, както за възложителя, така и за участниците в 
процедурата и за всички тях е налице задължение стриктно да се съобразяват със заложените 

условия и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. При положение, 

че решението за откриване е влязло в сила и не е постъпило предложение за промяна на 

изискванията на възложителя или искане за разяснения по документацията за участие, всички 
изисквания са били задължителни за участниците в процедурата и съобразно чл. 101, ал. 5 ЗОП 

при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия като има възможност на основание чл. 101, ал. 7 от ЗОП до изтичането на 
срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да 

промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.“ 

Поради изложените мотиви и във връзка с гореизложеното, комисията счита, че 

Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия, 
посочени в Документация за участие и Техническата спецификация на поръчката, поради което, 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани от участие в 

обществената поръчка участника - „НИК СТИЛ“ ООД. 

 

III. Комисията премина към оценка на техническите предложения на допуснатия 

участник до този етап в процедурата – „АВТО ВЕН“  ООД. 

1. Участиникът е представил техническо предложение, съгласно утвърдения образец в 

документацията за участие в оригинал, надлежно подписано от законния представител  и 

подпечано. Трима от членовета на комисията са подрписали техническото предложение, 

съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП.  
2. Техническото предложение на участника е със следния критерий, участващ в 

комплексната оценка по определяне на Изпълнител на обществената поръчка и включващ 

следния качествен признак и характеристики от предмета й. 
- Срок за доставка на резервни части и консумативи, освен по списъка в техническата 

спецификация, така и за тези извън списъка на същата: до 1 /един/ работен ден, считано от 

момента на подаване на заявката от възловителя по електронната поща на изпълнителя; 

- Предложената търговска отстъпка от единичните цени за оригинални части 

резервни части, извън списъка посочен в техническата спецификация, спрямо цената обявена в 

търговския му обект към датата на заявка: 60 % /шестдесет/ процента.  

3. Участникът се обвързва с всички заявени от него факти и обстоятелства в техническото 
му предложение, относно изпълнението на договора. 

IV. Съгласно Методиката за оценка на офертите на участниците в откритата 

процедура критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта за 
извършване на услугата по ремонтни дейности и доставка, на база оптимално съотношение 

качество/цена (чл.70, ал.1 и ал.2, т.3 от ЗОП). 

Показатели за оценка са както следва: Ккомпл. = К1+К2+К3+К4 , като критериите К1, 

К2 и К4 са ценови (и не са предмет на днешната проверка и оценка), а критерия К3 е критерий 

включващ качествени признаци и характеристики от предмета на обществената поръчка, 

където: 

К3 = (Срок за доставка на резервни части): 100 *10, където: 

 

-  При заявен срок за изпълнение в рамките до 3 (три) работни ден, считано от момента 

на изпращане (подаване) на заявката от възложителя към изпълнителя, участникът получава – 

100 точки; 

-  При заявен срок за изпълнение в рамките от 5 (пет)  до 7 (седем) работни дни, считано 

от момента на изпращане (подаване) на заявката от възложителя към изпълнителя, участникът 
получава – 20 точки; 



-  При заявен срок за изпълнение от 7 (седем) до 10 (десет) работни дни, считано от 

момента на изпращане (подаване) на заявката от възложителя към изпълнителя, участникът 

получава – 1 точка. 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи по този показател са 

100 точки. 

10 – коефициент на тежест на критерия К3 в общата оценка, като максималните точки, 

които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 10 точки. 

Предвид фактите и обстоятелствата посочени в техническото предложение на участника 

- „АВТО ВЕН“ ООД по Критерий К3: Срок за доставка и с оглед на  методиката за оценяване, 

комисията извърши следната оценка: 
1. Гореспоменатият участник, предлага срок за доставка на резервни части и 

консумативи, освен тези по списъка в техническата спецификация, така и за тези извън списъка 

на същата: до 1 /един/ работен ден, считано от момента на подаване на заявката от възложителя 

по електронната поща на изпълнителя – печели 100 точки, които да бъдат приложени във 

формулата за определяне на коефициент на тежест на критерия К3 в общата оценка за 

участника. 

К3 = (Срок за доставка на резервни части): 100 *10 → 

К3=100/100x10=10 т.. 

След разглеждане на техническото предложение на участника – „АВТО ВЕН“ ООД и 

извършване на оценка по подлежащия на оценяване критерий, Комисията установи, че 

техническото предложение съответства на пълно на предварително обявените условия от 
Възложителя, съдържа всички посочени от Възложителя документи и отговаря на поставените 

изисквания за изпълнение на поръчката, въз основа на това, Комисията взе единодушно решение 

и допуска до следващия етап от процедурата – отваряне на ценовите предложения споменатия 
по-горе участник.  

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. 

Настоящият протокол №2 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 

28.07.2020 г.. 

Протоколът се съхранява в административната сграда на ТП „ДГС Смилян“, като 
нерезделна част от процедурата. 

 

II.3. ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА БЕШЕ, ПРОВЕДЕНО НА 

12.08.2020 г. от 09:30 ч.. 

Днес, 12.08.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Смилян”, с адрес: с. Смилян, 

ул. „Девети септември” №101 се проведе открито заседание на комисията, за провеждане на 

обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и други 

сходни на тях, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, 

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

резервни части и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок от 24 месеца, 
съгласно Решение №153 от 15.05.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян” за откриване на 
процeдура за възлагане на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №184/17.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 

Смилян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, при стриктно спазване на 

разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка, 
започна работа в 09:30 часа в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян”; 

Членове: 
1. Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 

2. Милена Башова – гл. счетоводител  при ТП „ДГС Смилян”; 



3. инж.Фикри Моламехмедов – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян”; 
4. Манол Манолов - лесничей при ТП „ДГС Смилян”. 

 

I. Работата на комисията протече при следния ред:  
При откриване на заседанието за отваряне на ценовите оферти се установи, че в залата не 

присъстват представители на кандидатите подали заявление за участие. Установи се, че са 

спазени изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с параграф 131, ал.3 от ПЗРЗИДЗОП и 
протокол №2/28.07.2020 г. относно сроковете и начина на уведомяване за етап отваряне на 

ценовоте предложения – най-малко със съобщение (публикувано в профила на купувача с наш. 

изх. №3212/10.08.2020 г. към електронната преписка на процедурата). 

До този етап на процедурата беше допуснат участника – „АВТО ВЕН“ ООД.  
Съгласно чл.57, ал.3, изр. последно от ЗОП във връзка с параграф 131, ал.3 от 

ПЗРЗИДЗОП, председателя на Комисията обяви резултатите от оценката на техническото 

предложение за изпълнение на поръчката на участника – „АВТО ВЕН“ ООД, отразени в 
Протокол №2/28.07. 2020 г. преди отварянето на ценовото предложение. 

Председателят на комиисията, присъстъпи към отваряне на ценовото предложение на 

допуснатия участник - „АВТО ВЕН“ ООД. 

При отваряне на ценовите оферти, членовете на комисията удостовериха, че Ценовото 
предложение е с ненарушена цялост.  

Председателят на Комисията отвори ценовата оферата и оповести съдържанието й. 

Председателя на Комисията констатира, че Ценовата оферта: съдържа: Ценово 
предложение (Приложение №6), представено в оригинал, подписано надрежно от управителя на 

дружеството и подпечано, както и Приложение №2 към ценовото предложение. 

1. Предвид предварително одобрените и оповестени условия на поръчката, включително 
и на методиката за оценяване и предлагане на единична цена за всяка резервна част и консуматив 

по редове и колони по приложение №2, предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката за 

всички резервни части и консуматив за всички марки и модели на МПС по техническа 

спецификация (съответно приложение №1 към нея), както следва: 
Всичко (K1): 90 449,89 (деветдесет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и 

осемдесет и девет стотинки) лева без вкл. ДДС. 

2. Предлагана цена за ремотна услуга в лева без ДДС за един (1) час сервизен труд от 60 
минути (К2), в което предвиденото време за извършване на услугите не превишава определените 

сервизни нормовремена, съгласно българското законодателство, а именно: 4,00 (четири лева и 

нула стотинки) лв./час без ДДС. 
 Ценовото предложение (Приложение №6) и Приложение №2 към него беше подписано 

от трима члена на комисията. 

На основание гореизложено комисията единодушно реши, че ценовата оферта на 

участника - „АВТО ВЕН“ ООД е пълна съответства на изискванията заложение в настоящата 
обществена поръчка. 

Предвид горното комисията извърщи оценка по Критерии К1, Критерии К3 и 

Критерии К4 за споменатия по-горе участник, както следва: 
1. Критерии К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в техническата 

спецификация видове резервни части, изчислен по формулата: 

К1 = (Ц min : Цn) х 50; където: 

Цmin – предложена най-ниска обща крайна стойност измежду всички кандидати, 
участващи в процедурата; 

Цn – предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат; 

50 – коефициент на тежест на критерия К1 в общата оценка, като максималните точки, 
които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 50 точки. 

2. Критерии К2: Предложената крайна цена за извършването на услуги за 1 (един) 

сервизен час труд (от 60 минути) без вкл. ДДС, изчислена по формулата: 
К2 = (Cmin : Cn) х 30; 

Сmin – предложната най-ниска цена за 1 сервизен час труд, без вкл. ДДС от кандидат, 

участващ в процедурата; 

Cn – предложната цена за 1 сервизен час труд, без включен ДДС от оценявания кандидат; 



30 – коефициент на тежест на критерия К2 в общата оценка, като максималните точки, 
които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 30 точки. 

и 

3. Критерии К4: Предложена търговска отстъпка от единичните цени за оригинални 
резервни части, извън списъка посочен в техническата спецификация, спрямо цената обявена в 

търговските му обекти към датата на заявка. Обявеният % търговска отстъпка остава фиксиран 

за целия период на изпълнение на договора. 
Забележка: Предлаганият % (процент) търговска отстъпка следва да се посочи, като цяло 

положително число. 

К4 = ( Тот n : Тот max)*10;, където: 

Тот n – предложната в проценти търговска отстъпка от оценявания кандидат; 
Тот max – предложената в проценти максимална търговска отстъпка измежду офертите 

на допуснатите до участие кандидати; 

10 – коефициент на тежест на критерия К4 в общата оценка, като максималните точки, 
които даден участник може да получи по този критерий, в общата оценка на офертата са 10 точки. 

 

 За Критерий К1: 

К1 = (Ц min : Цn) х 50, където: 

К1=(90 449,98 :90 449,89) x 50 => 

К1= 1 x 50  => 

K1 = 50 т. 

 

За Критерий К2: 

К2 = (Cmin : Cn) х 30, където: 

К2= (4:4) х 30 =>  

К2= 1 х 30 => 

К2= 30 т.  

 

За Критерий К4: 

К1 = ( Тот n : Тот max) х 10;, където: 

К1=(60:60) x 10 => 

К1= 1 x 10 => 

К1=10 т. 

 
Комплексната оценка за участника – „АВТО ВЕН“ ООД е образувана както следва: 

Ккомпл. = К1+К2+К3+К4, където:  

 К1 = 50 т. 

 К2 = 30 т. 

 К3 = 10 т. 

 К4 =10 т. 

  

Ккомпл. = 50 т. + 30 т.+10 т. +10 т. => 

Ккомпл. = 100 т.  
 

Видно от извършените изчисления и предвид факта че участникът – допуснат до този 

етеп на процедурата е само един, той не попада в хипотезата на чл.72 от ЗОП. 
В съответствие с критерия за избор на изпълнител по тази процедура – икономически 

най-изгодната оферта за извършване на услугата по оптимално съотношение качество/цена и 

възо основа на изложените по-горе резултати, комисията прави следното класиране на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет:  

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика 

тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и други сходни на тях, ремонт на 

моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, 

ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи за 

нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване на 



договор или до достигане на максималната прогнозна стойност, като обявява следното 
класиране: 

На първо място класира участника – „АВТО ВЕН“ ООД с Ккомпл. = 100 т.. 

На второ място няма класиран участник, поради факта, че другия участник в настоящата 
процедура е отстранен от участие, съгласно направените констатации от комисията в Протокол 

№2/28.07.2020 г.. 

Предвид горното, Комисията предлага на Възложителя да одобри, така направеното 
класиране и да сключи договор д класирания на първо място участник – „АВТО ВЕН“ ООД, с 

ЕИК: 120602047, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „Беломорска“ №32, 

община Рудозем, представлявано от Радослав Филизов в качеството му на управител на 

дружеството. 
С това приключи работата на комисията. Председателя закри заседанието. Настоящият 

протокол №2 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 12.08.2020 г.. 

Комисията следва да изготви доклад и предаде всички протоколи от заседанията на ведно 
с цялата налична докуменатция по провеждане на обществената поръчка. 

 

Отстранени участници: - „НИК СТИЛ“ ООД. 

Мотиви: 
Във връзка с констатициите в Протокол №2, комисияте е разгледа представеното 

Техническо предложение за изпълнение на поръчка /Приложение №4/  от участника „НИК 

СТИЛ“ ООД, като е констатира следното несъотвествие във връзка с декларираното в т.2 по 
отношение на местоположението и броя на специализирани (ремонтни, сервизни) бази за 

извършване на услугите в предмета на поръчката.  В своето техническо предложение за 

изпълнение на поръчката участникът е посочил 2 /два/ броя собствени бази находящи се на 
следните адреси: гр. Смолян, ул. „д-р Петър Берон“ №32 и гр. Смолян, ул. „Бяло море“ №3, 

които не отговарят на изискването на Възложителя специализираната/ните  /ремотна/и, 

сервизна/и/ база/и да е са местоположение до 15 км от админстративната сграда на стопанство, 

съгласно изискванията в подточка 4.1.4, т.4 – „Критерий за подбор, отнасящи се до 

техническите и професионални способности на участниците“ от Раздел III – „Изисквания 

към участниците в процедупата. Изискватия към офертите и необходимите документи“ от 

утвърдената документация за участие и изискванията заложени в т.3.1 от Техническата 
спецификация /Приложение№8/ в настоящата обществена поръчка. Спомената по-горе 

констатация е надлежно отразена в Протокол №1 от работата на комисията, който е изпратен до 

участника да последващи действия от негова страна на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП във 
връзка с  чл. 54, ал. 8 от ЗОП и констатациите, обективирани в споменатия по-горе Протокол №1. 

Участникът се е възползвал, от това свое право и е представил нов еЕЕДОП с направените 

от него корекции по направените констатции от комисията. Също така същия е представил и 

еЕЕДОП от „Лидеркар 3000“ ООД  в качеството му на трето лице лице по смисъла на ЗОП от 
който е видно, че участника се позовава на ресурс на трето лице по отношение на заложения 

технически критерии за подбор и изискването поставено от Възложителя в подточка 4.1.4, т.4 – 

„Критерий за подбор, отнасящи се до техническите и професионални способности на 
участниците“  -  „Изпълнителят да разполага и/или да ползва не по-малко от една 

специализирана/и (ремонтна/и, сервизна/и) база/и за извършване на ремонта на машините – 

предмет на поръчката, която/то следва да е/са с местоположение до 15 км. от 

админнистративната сграда на ТП „ДГС Смилян“, находяща се в с. Смилян, ул. „Девети 
септември“ №101, община Смолян, област Смолян“, поради което участникът е допуснат по 

следващия етап от процедурата проверка на техническото предложение за изпълнение на 

поръчката.  
В т.2 от Техническото предложение за изпъление на поръчката  /Приложение №4/ от 

участника – „НИК СТИЛ“ ООД липсва и нефигурира посочената сервизна база, находяща се 

в гр. Рудозем, ул. „Васил Левски“ №11, с който участника в настоящата процедура се е позовал 
на капацитета на трето лице по отношение на техническите изиксвания и критерии заложени от 

Възложителя. 

Посоченото по-горе съществено несъотвествие, представляващо противоречие в 

техническото предложение на участника не би могло да бъде отстранено чрез отправяне на 



запитване по чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от комисията към 
участника, тъй като представянето на евентуално разяснение относно действителното 

предложение на участника по спорното (изброено в протокола) несъотвествие, касаещо 

изискаването участника да разполага със сервизна база за извършване на ремонта на машините 
– предмет на поръчката с местоположение отговарящо на заложените изисквания в утвърдената 

документация за участие и техническата спецификация биха довели до промяна на техническото 

предложение, съответно до нарушаване забраната на чл. 104, ал. 5, изр. последно от ЗОП. 
Комисията няма правомощия да санира самостоятелно противоречия, неясноти и липси в 

офертите на участниците, а доколкото в Обявление с наш. изх.№1973/15.05.2020 г. възложителят 

изрично е записал, че не се допуска представяне на вариативност в офертите на участниците. 

Също така помощният орган на възложителя счита, че няма правомощието да дописва и тълкува 
разширително факти и обстоятелства, които липсват и не съществуват в Техническото 

предложение за изпълнение на участника. Относно декларираните от участника факти и 

обстоятелства в т.2 от представеното Техническото предложение, комисията счита, че същите не 
отговарят на изискванията на възложителя, като целта на провеждане на поръчката е не просто 

да се осигури изпълнение, а то действително да отговаря на изискванията, поставени от 

възложителя при обявяване на процедурата.  

Помощният орган на възложителя е задължен на първо място да спазва заложените в 
документацията изисквания на възложителя, доколкото това е условие за законосъобразно 

провеждане на процедурата. Всяка оферта, несъобразена с условията на възложителя, трябва да 

се отстрани, на основание на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП като неподходяща, по смисъла на т. 25 

от § 2 от ДР на ЗОП (оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на 

изискванията за изпълнение на поръчката). В този смисъл е и практиката - Решение № 

306/07.03.2019 г. на КЗК, потвърдено с Решение № 8594/07.06.2019 г. на ВАС, в което изрично 
се подчертава също и че: „След като участникът във възлагателната процедура сам изготвя 

техническото си предложение, той носи и отговорността за допуснатите в него грешки, 

несъответствия или липсата на посочване на задължително условие при техническото 

предложение, което е станало задължително, както за възложителя, така и за участниците в 
процедурата и за всички тях е налице задължение стриктно да се съобразяват със заложените 

условия и да представят оферта в съответствие с изискванията на възложителя. При положение, 

че решението за откриване е влязло в сила и не е постъпило предложение за промяна на 
изискванията на възложителя или искане за разяснения по документацията за участие, всички 

изисквания са били задължителни за участниците в процедурата и съобразно чл. 101, ал. 5 ЗОП 

при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия като има възможност на основание чл. 101, ал. 7 от ЗОП до изтичането на 

срока за подаване на заявленията за участие или офертите всеки кандидат или участник може да 

промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.“ 

Поради изложените мотиви и във връзка с гореизложеното, комисията счита, че 
Техническото предложение на участника не отговаря на предварително обявените условия, 

посочени в Документация за участие и Техническата спецификация на поръчката, поради което, 

на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, предлага на Възложителя да отстрани от участие в 
обществената поръчка участника - „НИК СТИЛ“ ООД. 

 

Настоящият доклад е съставен на 21.08.2020 г. и с цялата документация, събрана в хода 

на провеждане на процедурата, ще се предаде на възложителя от председателя на комисията за 
вземане на решение по чл.108 от ЗОП.  

 Приложения: 
 Протокол №1 от 17.06.2020 г. 

 Протокол №2 от 28.07.2020 г. 

 Протокол №3 от 12.08.2020 г. 
 Офертите на участниците в процедурата 

 Документация 

 

 Комисия съгласно Заповед №184/17.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян”: 

 



 

                        Председател:  ……………*/п/………………….... 

                                 /инж. Димитър Кьосев/ 

 

 

                           Членове:    1:……………..*/п/………………….. 

                                              / Ангел Безергянов / 

 

 

                    2: ……………*/п/…………………. 

                                    /Милена Башова / 

 

 

                                         3:…………….*/п/…………………… 

                              /инж. Фикри Моламехмедов/ 

 

 

                                             4: ……………*/п/…………………. 

                                                   /Манол Манолов / 

 

                                                                                                                                      

                                                             21.08.2020 г. 

                                                            /дата на получаване на доклада/ 

                                                                  

                                                             За Възложителя:  */п/ 

                                                         /инж. Анатолий Елев/ 

                                                             Директор на ТП ДГС Смилян                                                               

           
                                                             Доклада е утвърден на 24.08.2020 г 

 

 *Забележка: Подписите са заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от 
Регламент (ЕС) 2016/679 
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	- Декларация за ползване и предоставяне на ресурса от третото лице - „ЛИДЕРКАР 3000“ ООД – оригинал.
	Въз основа на горните констатации комисията взе единодушно решение, че  допуска офертите на участниците - „АВТО-ВЕН“ ООД и „НИК СТИЛ“ ООД до следващия етап в процедурата – проверка на техническите предложения за изпълнение на поръчката.

