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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

□  Проект на решение 
[Х] Решение за публикуване

□осъщ ествен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20i70i05-027ii-00i0(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището i -ви етап: дд/мм/гггг

Решение номер: 05 От дата: 11/01/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 02711 
Поделение: ТП при СИДП ДП Шумен 
Изходящ номер: 38 от дата 11/01/2017 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ЕЗ Публичен
ПСекторен___________________

1л) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ТП Държавно горско стопанство Цонево при 2016174120145
СИДП ДП Шумен
Пощенски адрес:
ул.Хр.Трендафилов №54
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
с.Цонево BG331 9261 BG
Лице за контакт: Телефон:
Тодор Динев- домакин при ТП ДГС Цонево 0517 27232
Електронна поща: Факс:
dgs.conevoSdpshumen.bg 0517 27232
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.sidp.bg.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://wp.me/p82oCV-csp
I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□Министерство или друг държавен орган, ЖПубличноправни организация
включително техни регионални или местни
подразделения

□  Национална агенция/служба □  Европейска институция/агенция или
международна организация

| | Регионален или местен орган □ Д р у г  тип:
I I Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

П  Обществени услуги ПНастаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура

□О тбрана Г Юоциалназакрила
П  Обществен ред и сигурност П  Отдих, култура и вероизповедание
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ПОколна среда □Образование
□Икономически и финансови дейности ЮДруга дейност: горско стопанство
1 |Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

I | Газ и топлинна енергия П  Пощенски услуги
I | Електроенергия П  Експлоатация на географска област
| |Водоснабдяване П Друга дейност:
ПТранспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ

ЕЗ Откривам процедура

М за възлагане на обществена поръчка 
□ з а  сключване на рамково споразумение 
□ з а  създаване на динамична система за покупки 
□конкурс за проект

□Създавам квалификационни система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Да □  Не БЗ

II. i) Вид на процедурата____________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
ЕЗ1Открита процедура 
□Ограничена процедура 
□Състезателна процедура с договаряне 
П  Състезателен диалог 
П  Партньорство за иновации 
□Договаряне без предварително обявяване 
□К онкурс за проект
□  Публично състезание
П  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
П  Открита процедура 
□Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие
□  Състезателен диалог
□  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие
□  Конкурс за проект
□  Публично състезание
П  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
□  Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
П  Състезателен диалог
ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ______________________________

(попълва се от публичен възложител)
ЮЧл. 73, ал. 1 от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□ Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□ Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. и  във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□ Ч л . 132 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
□ Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
П Ч л. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП______________________________________
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□ Ч л . 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. i  и чл. 141, ал. 1 от ЗОП________________________________

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
[~~|Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП ______________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА_________________________________________

IV. l) Наименование
„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа 
профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 
прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за служебни 
леки и товарни автомобили , селскостопанска и горска техника, и 
мотоциклети на ТП Държавно горско стопанство „Цонево" при „СИДП” ДП 
Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Цонево, съгласно 
техническа спецификация”
IV.2) Обект на поръчката

П  Строителство 
□Доставки
ЕЗ Услуги_________________________________________________________________________

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
„Извършване на ремонти , текущо техническо обслужване , техническа 
профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 
прегледи с части и материали доставени от изпълнителя за служебни 
леки и товарни автомобили , селскостопанска и горска техника, и 
мотоциклети на ТП Държавно горско стопанство „Цонево” при „СИДП" ДП 
Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС Цонево, съгласно 
техническа спецификация"
I. Изисквания към услугата.
Профилактиката , ремонта и сервизното обслужване на автомобилите , 
селскостопанската и горска техника и мотоциклети включва:
Техническо обслужване на МПС, селскостопанската и горска техника и 
мотоциклети - извършва се след изминаване на определен пробег, 
определен от фирмените стандарти на производителя;
Консумативи са експлоатационните течности в МПС, селскостопанската и 
горска техника и мотоциклети (масла, антифриз, , хидравлични и 
спирачни течности, фреон и др.подобни) .
Текущ ремонт на МПС, селскостопанската и горска техника и мотоциклети 
- извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или 
на периодичен технически преглед необходимост;
Периодични технически прегледи на МПС, селскостопанската и горска 
техника и мотоциклети по съгласуван с възложителя график-извършват се 
за установяване състоянието на основните възли и системи, осигуряващи 
безопастността на движение на автомобилите и мотоциклетите;
Доставка и влагане на резервни части, материали и консумативи, свързана 
с изброените дейности.
Доставка , осъществена чрез покупка на резервни части, материали и 
консумативи, след изрична заявка от ТП ДГС Цонево.
Обща прогнозна стойност - до 17500/седемнадесет хиляди и петстотин/ 
лева без ДДС от които прогнозно до 5000 лв. за ремонт (труд) , 
прогнозно до 10500 лв. за резервни части, и прогнозно до 2000 лв. за 
консумативи -експлоатационни течности.За посочената сума се сключва 
договор, но Възложителят не се ангажира с усвояване в пълен обем.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да □  Не 8] 
на околната среда___________________________________________________________
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Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)_________________________________________ _____________________

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  He KI
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

IV. 6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Да □  Не ЕЗ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането 
на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира 
постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от 
несъвместимост на извършеният ремонт и влагането на различни резервни 
части, материали и консумативи,. Целта на възлагането на поръчката в 
рамките на един предмет без обособяване на позиции е : * да се избегнат 
рисковете, свързани с качеството на извършеният ремонт и вложените 
резервни части, материали и консумативи, предмет на настоящата 
обществена поръчка по отношение на пълна съвместимост на ремонта , 
монтажа и влагането им * да се постигне оптимален процес на управление 
на целия процес по извършване на услугата по ремонт , доставката и 
влагането на резервни части , материали и консумативи и един 
отговорен контрагент за дейностите в пълен обем. Възложителят е 
предоставил възможност на участниците за избор на доставяните резервни 
части, които трябва да бъдат в съответствие с посочените в техническа 
спецификация артикули или еквивалентни, да бъдат оригинални или 
еквивалентни, фабрично нови и неупотребявани и да имат експлоатационни 
характеристики равни или по-добри от тези които заменят, с гаранционен 
срок не по-малък от гаранционният срок на производителя (за които е 
съотносимо).

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 17 500_______________ Валута:__________ BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:____Да ^  He Q

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:__________ 605100______________ Валута:__________ BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:
Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен 
за 2017 година в размер от 605100 лева-без ДДС по т.4- 304600 лева без 
ДДС за доставка на резервни части за служебни МПС , т.54 - 69000 лева
без ДДС за доставка смазочни материали, антифриз и други консумативи за 
служебните МПС от Раздел "Доставки" и т.1- 231500 лева без ДДС за 
ремонт на леки автомобили, товарни автомобили (с изключение на 
автомобилите на изплащане) и на селскостопанска техника от Раздел 
"Услуги" от Приложение №1 към Заповед №356/29.11.2016г . на директора 
на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен и във връзка с 
разпоредбата на чл.20, ал.9 от ЗОП.
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РАЗДЕЛ V: МОТИВИ___________________________________________

V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
Мотиви за избор на процедура Открита процедура за възлагане на 
обществената поръчка: прогнозната стойност на обществената поръчка към 
датата на решението за нейното откриване е 17500 /седемнадесет хиляди и 
петстотин/ лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е 
включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), 
които са му известни към този момент.

Съгласно чл.20, ал.1, т.1 , б."б" от Закона за обществените 
поръчки, когато планираната за провеждане обществена поръчка за 
доставки и услуги има прогнозна стойност по- голяма или равна на 264033 
лева , публичните възложителят провежда процедурите по чл.18, ал.1 , т . 1  
-11 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че не са налице обстоятелствата за 
провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или 
договаряне , безспорно е налице възможност и условия обществената 
поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на 
открита процедура.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)

V-з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № _________от дата________  дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____
-________-________ (nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:______________________________ Валута:__________ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ____________________________________

^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
Q  поканата за участие
Юдокументацията______________________________________________________________

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Настоящата процедура е открита, съгласно Заповед №356/29.11.2016г на 
Директора на СИДП ДП - Шумен
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен №  (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
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Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
в 10-дневен срок по реда на чл. 191 от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията_________________
VII.4) Дата на изпращане на наетояйцуИ ^  ________________________

11/01/2017 дд/мм/гггг__________  ( '''
РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖ

VIII. l) Трите имена: (Подни*
инж.Росен Колев Русев
VIII. 2) Длъжност:
директор на ТП ДГС Цонев 
директора на СИДП ДП Шум

■Ъс заповед №356/29.11.201бг. на
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