
            „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 

         ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН” 

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

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

                                           

П Р О Т О К О Л   № 2 

Днес, 07.08.2020 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: „Доставка чрез закупуване на гуми за 

превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи, строителни 

машини и оборудване за нуждите на ТП ДГС „Смилян““ по обособени позиции за срок 

от 24 месеца , съгласно Решение №158 от 22.05.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян” 

за откриване на процeдура за възлагане на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №188/23.06.2020 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. Фикри Моламехмедов – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян”; 

Членове: 

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

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

3. инж. Гергана Балджиева– лесничей при ТП „ДГС Смилян”; 

4. инж. Николай Жеков - 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 -  „Примекс“ ЕООД и  „Ник Стил“ ООД Протокол №1 на комисията 

назначена със Заповед № 188/23.06.2020 г. на Директора на ТП ДГС „Смилян” е надлежно 

изпратен на 17.07.2020 г. до всички участници и същият е публикуван в профила на купувача 

на същия ден. 

Комисията установи, че участниците са получили Протокол № 1 чрез електронни 

писма по почените от тях електронни пощи, както и са налице изрични потвърждения от тяхна 

страна, че са получили изпратените писма, който удостоверяват това обстоятелство. 

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

запечатани непрозрачни пликове от следните участници: 

 1. „Примекс“ ЕООД, с вх. № 2921/21.07.2020 г. с надпис „Допълнителни 

документи” за участие в открита процедура с предмет: „Доставка чрез закупуване на гуми 

за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи, строителни 

машини и оборудване за нуждите на ТП ДГС „Смилян““ по обособени позиции за срок 

от 24 месеца. 
 2. „Ник Стил“ ООД, с вх. №2954/23.07.2020 г. с надпис „Допълнителни документи 

към оферта за участие в процедура с предмет: Доставка чрез закупуване на гуми за 

превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи, строителни 

машини и оборудване за нуждите на ТП ДГС „Смилян““ по обособени позиции за срок 

от 24 месеца. 

Комисията установи, че документи са представени в законоустановения срок и 

пристъпи към тяхното разглеждане по реда на тяхното постъпване: 
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1. „Примекс“ ЕООД е представил придружително писмо със следните документи: 

1. ЕЕДОП, на участник „Примекс“ ЕООД – 1 бр. на оптичен носител; 

2. ЕЕДОП, на трето лице „Омникар Смолян“ ЕООД – 1 бр. на оптичен носител. 

 
След разглеждане на представените документите комисията установи, че 

участникът „Примекс“ ЕООД не е отстранил всички несъответствия описани в 

Протокол №1 изпратен на 17.07.2020 г. и по-конкретно констатацията по т.2 от 

споменатия по-горе протокол. Участникът е представил нов еЕЕДОП за същото трето 

лице със същите данни и информация по отношение на Критерия за подбор, касаещ 

поставеното изискването за наличие на минимум 1 /една/ специализираната /сервизна/ 

база с местоположение до 15 км. от админстративтата сграда на стопанството, съгласно 

подточка 3.3.2 от т. 3.3 – „Технически и професионлани възможности“ на Раздел III – 

„Изисквания към участниците в процедурата. Изисквания към офертите и 

необходими документи“ от утвърдената документация за участние в настоящата 

обществена поръчка.  

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши и предлага на 

Възложителя участникът - „Примекс“ ЕООД да бъде отстранен от настоящата 

обществена поръчка и за двете обособени позиции, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, 

поради това, че представената от него оферта не отговаря на поставените критерии за 

подбор заложени в подточка 3.3.2 от т. 3.3 – „Технически и професионлани 

възможности“ на Раздел III – „Изисквания към участниците в процедурата. 

Изисквания към офертите и необходими документи“ от утвърдената документация за 

участние в настоящата обществена поръчка. 

 

с който  Възложителят изисква участникът да разполага с най – малко 1 /една/ 

сервизна база за продажба и извършване на монтаж, демонтаж, лепене, баланс на гуми, 

изправяне на джанти и др., която следва да се намира на не-повече от 15 км. от 

административната база на ТП „ДГС Смилян“ находяща се в с. Смилян, ул. „Девети 

септември“ №101, община Смолян, снабдена със следното техническо оборудване за 

изпълнение на поръчката : – Стенд за демонтаж, монтаж и баланс на гуми, преса за лепена 

на гуми и машина за изправяне на джанти. (критерият е приложим и за двете обособени 

позиции). 

 

2. „Ник Стил“ ООД е представил придружително писмо със следните документи: 

1. Нов еЕЕДОП, на участник - „Ник Стил“ ООД, цифрово подписан и съдържащ 

декларирани, липсващи данни, съграсно предписанията на комисията, представен на 

оптичен носител - диск ; 

2. ЕЕДОП, на трето лице - ЕТ „БОНИ-БОЯН КАВАЛОВ“  по смисъла на ЗОП 

цифрово подписан и предоставен на оптичен носител- диск; 

3. Декларация за представяне за ползване капацитета/ресурса от ЕТ „БОНИ-БОЯН 

КАВАЛОВ“- оригинал. 

След разглеждане на представените документите комисията установи, че участникът 

е отстранил всички несъответствия описани в Протокол №1 изпратен на 17.07.2020 г. до 

всички участници. 

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

офертата на участника - „НИК СТИЛ“ ООД до следващия етап в процедурата – проверка на 

техническото предложение за изпълнение на поръчката.
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II. Комисията в пълен състав продължи своята работа и разгледа техническите 

предложения за изпълнение на единствения допуснат участник - „Ник Стил” ООД за 

обособена позиция №1 и №2  и след обобщаване на резултатите от разглеждането, 

установи следното: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №4-1) за 

обособена позиция №1 на участника „Ник Стил” ООД е по приложения образец на 

документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя.  

1. Декларираме, че: 

1.1. 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. 

1.2. предлаганите от нас гуми са нови и неупотребявани, притежават сертификат 

за качество, ще са произведени не по-рано от 2020, 2021 и 2022 година и са 

сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи 

съответствието им с изискванията на Европейски регламент, включително относно 

етикетирането по (Регламент ЕО №1222/2009) ; 

1.3. сме запознати и приемаме условието, че след сключване на договор 

Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове, размери 

и количества от артикулите. 

2. Разполагаме със специализирана/и сервизна/и) база/и както следва: 

- 1 брой специализирана собствена сервизна база, находяща се на адрес: гр. 

Смолян, ул. „Петър Берон“ №32;  

- 1 брой специализирана собствена сервизна база, находяща се на адрес: гр. 

Смолян, ул. „Бяло Море“ №3. 

Работното време на сервиза/зите, е/са както следва : /ако сервизите са повече от 

един се посочва работното време за всеки от тях по отделно/ 

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 18:00 часа 

2.1. Базата/е е/са снабдена/и със съоръжения и техническо оборудване даващи ни 

възможност да извършим услугите по монтаж, демонтаж, лепене, баланс, вулканизация, 

изправяне на джанти и др. услуги, както на нови и неупотребими гуми – доставени от 

нас, така и на употребявани гуми на възложителя, за гуми на новопридобити от него 

автомобили и/или заявени гуми извън списъка по техническата спецификация. 

2.2. Заплащането на услугата за употребявани гуми на възложителя ще се 

извърши в размер, по начин и ред, съгласно Техническата спецификация, ценовото ни 

предложение и проекта на договора. 

3. Предлагаме срок за изпълнение на доставка на автомобилни гуми посочен 

в работни дни, считано от датата на приемане на от наша страна на заявката на 

Възложителя, както следва:  

- 2 /два/ работни дни. 

/Участникът може да предложи друг срок, по-кратък, но не по-дълъг от 2 (два) 

работни дни, съгласно условията в документацията за участие/  

4. Предлагаме срок за изпълнение на услуги по монтаж, демонтаж, баланс, 

лепене, вулканизация, изправяне на джанти и др. услуги, посочен в работни дни, 

считано от датата на която автомобилът е постъпил в сервизната ни база, както следва:  

- 1 /един/ работен ден. 
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/Участникът не може да предложи срок, по-дълъг от 1 (един) работен ден, 

съгласно условията в документацията за участие/  

5. Предлаганата от нас търговска гаранция за изпълнение на услугата 

(представена в писмен вид), относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци) 

както за новите и неупотребявани гуми, така и за употребяваните гуми на Възложителя 

е :  12 /дванадесет/ месеца. 

/Участникът следва да предложи гаранция в месеци, като цяло положително 

число, която да не е по-малка от 12 месеца, считано от момента на подписване на 

предавателно-приемателен протокол за извършените услуги/. 

5.1. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на 

некачествено извършена услуга по монтаж, демонтаж, лепене, баланс, вулканизация, 

изправяне на джанти и др., сме съгласни да отстраним същата изцяло за своя сметка. 

5.2. Запознати сме и приемаме условието, че предлаганата от нас търговска 

гаранция за изпълнение на всяка една от услугите, съгласно това техническо 

предложение, както и задълженията по нея, ще важи и ще бъде в сила както за новите, 

така и за употребявани гуми на възложителя, заявени както по списъка в настоящото 

предложение, така и такива, които са заявени извън този списък. 

5.3. Удостоверяването на търговска гаранция за качество ще се извърши по начин 

и ред указани в техническата спецификация. 

6. Предлаганата от нас търговска гаранция за качество на доставените от нас 

нови автомобилни гуми, както за тези посочени в списъка, така и извън него (в месеци) 

ще представим в писмен вид, като същата е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата 

на подписването на предавателно-приемателен протокол за извършената доставка. 

/Участникът следва да предложи гаранция в месеци, като цяло положително 

число, която да не е по-малка от 12 месеца, считано от момента на подписване на 

предавателно-приемателен протокол за извършената доставка/. 

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

на приложената търговска отстъпка за гумите, които са заявени извън посочените в 

списъка по Техническата спецификация за Обособена позиция № 1, настоящото 

техническо предложение и ценовото ни предложение за Обособена позиция № 1, а 

именно : към първичния документ (фактура и предавателно-приемателен протокол) ще 

прилагаме актуална към датата на закупуване на гумите Ценова листа на предлаганите 

от нас нови и неупотребявани автомобилни гуми, заверена с подпис и печат. 

8. Съгласни сме 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. 

9. 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. 

10. Официална писмена заявка за всеки конкретен случай ще приемаме от 

служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в нашия/шите технически оборудван/и сервиз/и на 

следния/ните адрес/и:  гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ №32 като и на електронен адрес: 

smolyan@autobox.bg. 

11. Други предложения: …………………………………………………………... 

Във връзка с горезиложеното комисията подробно и обстойно разгледа 

представеното Техническо предложение за изпълнение на поръчка /Приложение №4-1/  

от участника „НИК СТИЛ“ ООД, като констатира следното несъответствие във връзка 

с декларираното в т.2 по отношение на местоположението и броя на специализирани 
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(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 3.3.2, т.3.3 – „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 подпочка 1.3 от Раздел II – „Задължителни изисквания и условия за 

изпълнение на услугата“ от Техническата спецификация /Приложение№8-1/ 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 ЕТ „БОНИ – БОЯН КАВАЛОВ“ 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 3.3.2, т.3.3 – „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 до следващия етап от процедурата 

проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.  

В т.2 от Техническото предложение за изпълнение на поръчката  /Приложение 

№4-1/ за обособена позиция №1 на участника – „НИК СТИЛ“ ООД липсва и 

нефигурира посочената сервизна база, находяща се в с. Смилян, ул. „Ангел Тунев.“ №5, 

с което участника в настоящата процедура се е позовол на капацитета на трето лице по 

отношение на техническите изиксвания и критерии заложени от Възложителя. 

Посоченото по-горе съществено несъответствие, представляващо липса и 

несъответствия 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.№2070/22.05.2020 г. възложителят 

изрично е записал, че не се допуска представяне на варианти 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 
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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 за обособена позиция №1 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. 
 

2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №4-2) за 

обособена позиция №2 на участника „Ник Стил” ООД е по приложения образец на 

документацията и в съответствие с изискванията на Възложителя.  

1. Декларираме, че: 

1.1. 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. 

1.2. предлаганите от нас гуми са нови и неупотребявани, притежават сертификат 

за качество, ще са произведени не по-рано от 2020, 2021 и 2022 година и са 

сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи 

съответствието им с изискванията на Европейски регламент, включително относно 

етикетирането по (Регламент ЕО №1222/2009) ; 

1.3. сме запознати и приемаме условието, че след сключване на договор 

Възложителят няма задължение за цялостното усвояване на посочените видове, размери 

и количества от артикулите. 

2. Разполагаме със специализирана/и сервизна/и) база/и както следва: 

- 1 брой специализирана собствена сервизна база, находяща се на адрес: гр. 
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Смолян, ул. „Петър Берон“ №32;  

- 1 брой специализирана собствена сервизна база, находяща се на адрес: гр. 

Смолян, ул. „Бяло Море“ №3. 

Работното време на сервиза/зите, е/са както следва : /ако сервизите са повече от 

един се посочва работното време за всеки от тях по отделно/ 

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 18:00 часа 

2.1. Базата/е е/са снабдена/и със съоръжения и техническо оборудване даващи ни 

възможност да извършим услугите по монтаж, демонтаж, лепене, баланс, вулканизация, 

изправяне на джанти и др. услуги, както на нови и неупотребими гуми – доставени от 

нас, така и на употребявани гуми на възложителя, за гуми на новопридобити от него 

автомобили и/или заявени гуми извън списъка по техническата спецификация. 

 

2.2. Заплащането на услугата за употребявани гуми на възложителя ще се 

извърши в размер, по начин и ред, съгласно Техническата спецификация, ценовото ни 

предложение и проекта на договора. 

3. Предлагаме срок за изпълнение на доставка на автомобилни гуми посочен 

в работни дни, считано от датата на приемане на от наша страна на заявката на 

Възложителя, както следва:  

- 2 /два/ работни дни. 

/Участникът може да предложи друг срок, по-кратък, но не по-дълъг от 2 (два) 

работни дни, съгласно условията в документацията за участие/  

4. Предлагаме срок за изпълнение на услуги по монтаж, демонтаж, баланс, 

лепене, вулканизация, изправяне на джанти и др. услуги, посочен в работни дни, 

считано от датата на която автомобилът е постъпил в сервизната ни база, както следва:  

- 1 /един/ работен ден. 

/Участникът не може да предложи срок, по-дълъг от 1 (един) работен ден, 

съгласно условията в документацията за участие/  

5. Предлаганата от нас търговска гаранция за изпълнение на услугата 

(представена в писмен вид), относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци) 

както за новите и неупотребявани гуми, така и за употребяваните гуми на Възложителя 

е :  12 /дванадесет/ месеца. 

/Участникът следва да предложи гаранция в месеци, като цяло положително 

число, която да не е по-малка от 12 месеца, считано от момента на подписване на 

предавателно-приемателен протокол за извършените услуги/. 

5.1. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на 

некачествено извършена услуга по монтаж, демонтаж, лепене, баланс, вулканизация, 

изправяне на джанти и др., сме съгласни да отстраним същата изцяло за своя сметка. 

5.2. Запознати сме и приемаме условието, че предлаганата от нас търговска 

гаранция за изпълнение на всяка една от услугите, съгласно това техническо 

предложение, както и задълженията по нея, ще важи и ще бъде в сила както за новите, 

така и за употребявани гуми на възложителя, заявени както по списъка в настоящото 

предложение, така и такива, които са заявени извън този списък. 

5.3. Удостоверяването на търговска гаранция за качество ще се извърши по начин 

и ред указани в техническата спецификация. 

6. Предлаганата от нас търговска гаранция за качество на доставените от нас 
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нови автомобилни гуми, както за тези посочени в списъка, така и извън него (в месеци) 

ще представим в писмен вид, като същата е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата 

на подписването на предавателно-приемателен протокол за извършената доставка. 

/Участникът следва да предложи гаранция в месеци, като цяло положително 

число, която да не е по-малка от 12 месеца, считано от момента на подписване на 

предавателно-приемателен протокол за извършената доставка/. 

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

на приложената търговска отстъпка за гумите, които са заявени извън посочените в 

списъка по Техническата спецификация за Обособена позиция № 1, настоящото 

техническо предложение и ценовото ни предложение за Обособена позиция № 1, а 

именно : към първичния документ (фактура и предавателно-приемателен протокол) ще 

прилагаме актуална към датата на закупуване на гумите Ценова листа на предлаганите 

от нас нови и неупотребявани автомобилни гуми, заверена с подпис и печат. 

8. Съгласни сме 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. 

9. 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. 

10. Официална писмена заявка за всеки конкретен случай ще приемаме от 

служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в нашия/шите технически оборудван/и сервиз/и на 

следния/ните адрес/и:  гр. Смолян, ул. „Петър Берон“ №32 като и на електронен адрес: 

smolyan@autobox.bg. 

11. Други предложения: …………………………………………………………... 

Във връзка с горезиложеното комисията подробно и обстойно разгледа 

представеното Техническо предложение за изпълнение на поръчка /Приложение №4-2/  

от участника „НИК СТИЛ“ ООД, като констатира следното несъответствие 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 3.3.2, т.3.3 – „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 подпочка 1.3 от Раздел II – „Задължителни изисквания и условия за 

изпълнение на услугата“ от Техническата спецификация /Приложение№8-1/ 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 нов еЕЕДОП от ЕТ „БОНИ – БОЯН КАВАЛОВ“ в качеството 

му на трето лице лице по смисъла на ЗОП от който е видно, че участника се позовава на 
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ресурс на трето лице по отношение на заложения технически критерии за подбор и 

изискването поставено от Възложителя в подточка 3.3.2, т.3.3 – „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 до следващия етап 

от процедурата проверка на техническото предложение за изпълнение на поръчката.  

В т.2 от Техническото предложение за изпълнение на поръчката  /Приложение 

№4-2/ за обособена позиция №2 на участника – „НИК СТИЛ“ ООД липсва и 

нефигурира посочената сервизна база, находяща се в с. Смилян, ул. „Ангел Тунев.“ №5, 

с което участника в настоящата процедура се е позовол 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.№2070/22.05.2020 г. възложителят 

изрично е записал, че не се допуска представяне на варианти 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, 
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всички изисквания са били задължителни за участниците в процедурата и съобразно чл. 

101, ал. 5 от 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 за обособена позиция №2 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 протокол №2 е съставен и подписан от всички членове на комисията 

на 07.08.2020 г. 

КОМИСИЯ: 

 

Председател:  ......……*/п/…….………… 

                          / инж.Фикри Моламехмедов / 

       

Членове: 

                   1.  …………*/п/..……………..                2 . ……..…*/п/……………..                     

                             /Ангел Безергянов /                                 /Милена Башова/                     

        

 

               

                   3.  ………….*/п/…………….                  4. …….……*/п/…………….                     

                        /инж.Гергана Балджиева/                           /инж. Николай Жеков/                                                            

 

 

 

 *Забележка: Налице са положени подписи, като същите са заличени съгласно 

Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). 


	1. „Примекс“ ЕООД е представил придружително писмо със следните документи:
	1. ЕЕДОП, на участник „Примекс“ ЕООД – 1 бр. на оптичен носител;
	2. ЕЕДОП, на трето лице „Омникар Смолян“ ЕООД – 1 бр. на оптичен носител.
	1. Нов еЕЕДОП, на участник - „Ник Стил“ ООД, цифрово подписан и съдържащ декларирани, липсващи данни, съграсно предписанията на комисията, представен на оптичен носител - диск ;
	2. ЕЕДОП, на трето лице - ЕТ „БОНИ-БОЯН КАВАЛОВ“  по смисъла на ЗОП цифрово подписан и предоставен на оптичен носител- диск;
	3. Декларация за представяне за ползване капацитета/ресурса от ЕТ „БОНИ-БОЯН КАВАЛОВ“- оригинал.

