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ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ” 

 

УТВЪРДИЛ,.........../п*/................ 

ИНЖ. КРАСИМИР КАМЕНОВ 

Директор на ТП „ДГС – Пловдив” 

Дата:24.06.2020г. 

     *Налице  е положен  подпис, като  същият  е  заличен  съгласно  Общият  регламент  за  

защита  на  личните  данни ( Регламент ЕС 2016/679) 

                                                                                                                                                       

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

от разглеждането, оценяването и класирането на постъпилите оферти за провеждане на 

процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства за 

срок от 24 месеца“, открита с Обява № I - 183/29.05.2020 г., ID: № 9099043 

 

 На 22.06.2020 г. от 14:00 часа в сградата на ТП „ДГС – Пловдив” се събра на заседание 

комисия, назначена със Заповед № I - 201/12.06.2020 г. на директора на ТП „ДГС – Пловдив”, в 

състав: 

Председател:  инж. Румен Балабанов – специалист лесовъдство – технолог по добива при ТП 

„ДГС – Пловдив”;              

Членове:  1. Яна Делчева – юрисконсулт при ТП „ДГС – Пловдив”; 

                 2. Милена Илиева – касиер-домакин при ТП „ДГС – Пловдив”;           

     3. Шабан Мюмюн – лесничей при ТП „ДГС – Пловдив”; 

     4. Александра Писанова – технически сътрудник при ТП „ДГС – Пловдив”; 

с резервни членове: 

       1. Асим Асим – гл. инженер при ТП „ДГС – Пловдив“ 

       2. Бистра Рангелова – оперативен счетоводител при ТП „ДГС – Пловдив“ 

 

 На основание чл. 104 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Комисията продължи 

работата си по проверката и разглеждането на постъпилите оферти за провеждане на процедура 

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на годишни 

технически прегледи на пътни превозни средства за срок от 24 месеца за ТП „ДГС – 

Пловдив“ за срок от 24 месеца“, открита с Решение № I - 183/29.05.2020 г., ID:9099043. 

 С протокол № 1 от заседание, проведено на 16.06.2020 г., въз основа на направените 

констатации Комисията е указала на участника „НОРД АУТО” ЕООД, че на основание чл. 97, 

ал. 5 от ППЗОП, следва в срок от 3 (три) работни дни от получаване на настоящия протокол да 

представи следните документи: 

 I. 4.3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от Закона за обществените поръчки за липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 2 (декларацията се подава и от 

подизпълнителите и третите лица; 

II. 4.4. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) – представя се в оригинал от всички участници, посочените от 

участника за подизпълнители или трети лица, както и членовете на обединенията, по приложен 

към настоящата документация образец – Приложение № 3 (декларацията се подава и от 

подизпълнителите и третите лица); 

https://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763
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III. 4.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка – 

Приложение № 4 (декларацията се подава и от подизпълнителите и третите лица; 

IV. 4.9. Декларация, съдържаща списък на контролно-техническите пунктове, в които се 

извършват периодични прегледи на пътни превозни средства, с които участникът разполага – 

Приложение № 10,  ведно с документ доказващ че същият е на разположение на участника и 

актуален адрес на контролно-техническия пункт – документ за собственост, договор за наем или 

друг. 

С писмено уведомление с изх. № 2311/16.06.2020 г., „НОРД АУТО“ ЕООД е уведомен, да 

представи посочените документи. Уведомителното писмо е достигнало и получено от участника 

на 16.06.2020 г. 

Комисията констатира, че срокът от 3 (три) работни дни по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП е 

изтекъл на 19.06.2020 г. 

1. След като разгледа документите вх. № 22/10.06.2020 г., включително и допълнително 

представените такива вх. № 2323/16.06.2020 г. от „НОРД АУТО” ЕООД, Комисията констатира 

пълно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

възложителя за участника „НОРД АУТО” ЕООД и го допуска до разглеждане на 

техническото предложение.  

I . Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия до 

този етап на процедурата участник. 

 Комисията констатира следното: 

 Участникът „НОРД АУТО” ЕООД е представил техническо предложение, което 

отговаря на предварително обявените условия, като е спазен образеца от условията за участие – 

Приложение № 6.1. Участникът е предложил е срок за изпълнение на прегледа след заявка на 

възложителя: 1 (един) календарен ден. Декларирал е, че работното време на контролно-

техническия пункт е: 5 работни дни, като е посочил, че от понеделник до петък е с работно време 

от 09:00 до 17:00 часа. Декларирал е, че техническите прегледи ще бъдат извършвани при 

спазване разпоредбите на Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства. Дал е съгласието си в случай, че 

Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян придобие други пътни превозни средства, 

които се стопанисват от ТП „ДГС – Пловдив” през срока на действие на договора, да извършва 

годишен технически преглед и на новопридобитите пътни превозни средства, както и в случай, 

че някое от изброените в техническата спецификация (Приложение № 9) пътни превозни 

средства вече не е собственост на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян или е 

бракувано, същото да отпадне от списъка с превозните средства, подлежащи на годишен 

технически преглед, без да се дължат неустойки и обезщетения от страна на Възложителя; 

Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката – 24 (двадесет и четири) месеца от сключване 

на договора за възлагането ѝ. Декларирал е, че при подготовка на офертата са спазени 

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

и условията на труд. Приема изцяло клаузите на проектодоговора – Приложение № 8 към 

документацията. Задължава се да представи при сключване на договора гаранция за 

изпълнението му, съгласно условията на документацията и документите, съгласно изискванията 

на чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Срокът на валидност на офертата е 2 (два) 

месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти. 

Комисията, след като разгледа всички представени от участника документи, установи, че 

същият е изпълнил предварително поставените от Възложителя условия, поради което се допуска 

до разглеждане на ценовото предложение.   

 II. Комисията пристъпи към разглеждане ценовото предложение на участника. 

 Комисията констатира, че ценовото предложение е съгласно образеца на възложителя – 

(Приложение № 7). Комисията извърши проверка и установи, че ценовото предложение е 

аритметически вярно. 
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 Комисията счита, че отправеното от участника „НОРД АУТО” ЕООД ценово 

предложение за изпълнение на поръчката в размер на 760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лева) 

без ДДС, представляващо сбор от единичните цени за извършване на годишен технически 

преглед за всички 16 броя пътни превозни средства, описани в техническата спецификация, 

отговаря на изискванията на Възложителя, като същото изчислено за период от 24 месеца, 

какъвто е срокът на договора, не превишава прогнозната стойност за обществената поръчка.  

 Комисията допуска ценовото предложение до класиране.  

  

 III. Комисията извърши следното класиране при критерий за оценка на офертите „най-

ниска” цена: 

 ПЪРВО МЯСТО: „НОРД АУТО” ЕООД с ценово предложение за изпълнение на 

поръчката в размер на 760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лева) без ДДС. 

 ВТОРО МЯСТО: няма класиран участник 

 

IV. Предвид изложеното, комисията реши:  

 За изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Извършване на периодични и 

годишни технически прегледи на пътни превозни средства за срок от 24 месеца”, обявена 

чрез публикуване на обява в профила на купувача с № 2060/29.05.2020г., се установи, че 

подадената оферта от „НОРД АУТО“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя, 

съгласно условията на поръчката. Комисията предлага на възложителя да сключи договор за 

изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник „НОРД АУТО” ЕООД, 

ЕИК:203235571, участващ в обявената процедура с подизпълнител „ФУЛДА БЪЛГАРИЯ“ 

ООД с ЕИК:836231725.  

 

 Заседанието на комисията приключи на 22.06.2020 г. в 14:20 часа. 

Настоящият протокол се подписа на 24.06.2020 г. в един екземпляр. 

      

Комисия: 

Председател: инж. Румен Балабанов ………/п*/…………... 

Членове:   

   1. Яна Делчева………/п*/…………….. 

 

       2. Милена Илиева……/п*/…………… 

  

 3. Шабан Мюмюн.........../п*/..................... 

 

 4. Александра Писанова.........../п*/.................. 

      

 

   

 


