
 

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  „КИРКОВО” 
6870,с.Чакаларово; e-mail: dgskirkovo@ucdp-smolian.com 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№221 

с. Чакаларово, 19.08.2020 год. 
 

На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки и резултати 

отразени в Протокол №1/20.07.2020 г., Протокол №2/06.08.2020 г.,  Протокол 

№3/13.08.2020г. и Доклад от 13.08.2020 г. от дейността на комисия, назначена със 

Заповед №203/20.07.2020г. изменена със Заповед  № 214/13.08.2020г. на инж. Митко 

Манев – Директор на ТП ДГС „Кирково” за провеждане на открита процедура 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.,  

обявлението за която е вписано в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията 

по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 02718-2020-0113, като 

обявление е публикувано и в Официалния вестник на Европейския съюз с № 2020/S 

113-274510 

 

I. ОТСТРАНЯВАМ: 
от участие в обществена поръчка открита процедура оп реда на Закона за обществените 

поръчки 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, участника: 

1.  "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 и управлявано от БИСЕР 

СВЕТОСЛАВОВ БОСТАНДЖИЕВ в качеството си на управител. 

М О Т И В И:  

Подадената оферта от участника "А и Б Компани" ЕООД е разгледана, като 

комисията е констатирала, че представените ЕЕДОП-и на електронен оптичен носител 

(CD) не са подписани с електронен подпис от управителя на дружеството и от третото 

лице. На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията е указала 

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 
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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. 

Изпратено е писмо с изх. № 873/23.07.2020г., до участника "А и Б Компани" 

ЕООД, като видно от полученото известие за доставяне от дата 27.07.2020г. участникът 

е потвърдил поучаването на протокола на дата 24.07.2020г.  

На 06.08.2020г. комисията констатира, че след изтичане на срока 5 работни дни 

от получаване на протокола в деловодството няма входирани допълнително документи 

от участника "А и Б Компани" ЕООД. Участникът не е спазил предвиденият в чл. 54, 

ал. 9 от ППЗОП срок и не е прдставил необходимите документи. От така изготвената 

оферта 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. 

Комисията правилно е решила на основание чл. 107, т. 1, б. „а“ от ЗОП да 

отстрани участника "А и Б Компани" ЕООД.   

 

II. ОБЯВЯВАМ КЛАСИРАНЕТО: 
на участника в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по 

реда на Закона за обществените поръчки - чрез открита процесура 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, както следва: 

 

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. 

Мотиви: 

Предложението на класираният участник е пълно и съдържат всички изискуеми 

от възложителя документи, в това число изискуемите документи съгласно обявлението 

за обществената поръчка и документацията за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществена поръчка, и същите са редовни. Офертата на класирания 

участник отговаря на всички минимални административни, финансови и технически 

изисквания за допустимост, закрепени в обявлението за обществената поръчка и 

документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Класираният участник в процедурата е представил в пълен обем и достатъчно 

изискуеми документи, удостоверил е надлежно своите търговска правосубектност и 

дееспособност, наличен технически, кадрови и финансов ресурс за изпълнение на 

поръчката - в съответствие с нормативната база и първоначално обявените от 

възложителя условия, доказали са се като утвърдени контрагенти в сферата на 

поръчките, свързани с предмета на поръчката и съпътстващите я дейности.  

Класираният участник е представил оферта, която е в пълно съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие, които 

обстоятелства са подробно описани и мотивирани в протоколите и доклада на 



комисията, назначена със заповед № 203/20.07.2020 г. Изменена със заповед 

№214/13.08.2020г. на инж. Митко Манев – Директор на ТП ДГС „Кирково”. 

С оглед на гореизложеното по показател „най-ниска цена”, обявен в обявлението 

за откриване на процедурата, считам, че са налице предвидените в закона и 

документацията за обществената поръчка предпоставки за класиране на участника. 

 
III. ОПРЕДЕЛЯМ: 

за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка за УСЛУГА по 

реда на Закона за обществените поръчки - чрез открита процедура 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, класираният на първо място участник, както 

следва: 

 

„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, като 

договорът за изпълнение да се сключи при условията, обективирани от класираният на 

първо място участник в предложението му. 

 

На основание чл. 43 от ЗОП препис от настоящото решение да бъде връчен на 

участниците в 3 - дневен срок от издаването, да се връчи лично срещу подпис или да се 

изпрати с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и да се 

публикува в профила на купувача. 

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: http://ucdp-

smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4671   
 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаване на решението 

пред Комисия за защита на конкуренцията – град София, бул. „Витоша” №18, съгласно 

чл.197, ал.1, т.7 б. „а“ от ЗОП. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ................/п*/.................. 

инж. МИТКО МАНЕВ 

ДИРЕКТОР ТП ДГС „КИРКОВО” 

 

 

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