
 

 

УТВЪРДИЛ:.....п/печат....... 

Директор ТП ДГС Цонево 

/Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/ 

11.04.2019г 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/05.04.2019г. 

 
          На 05.04.2019 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №104 

/05.04.2019г. на директора на  ТП ДГС Цонево, в състав: 

         Председател: /чл.59 от ЗЗЛД/ - зам.директор при ТП ДГС Цонево 

         Членове:1. /чл.59 от ЗЗЛД/ - РСО- главен  счетоводител при ТП ДГС Цонево  

                        2. /чл.59 от ЗЗЛД/ - юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за 

оценка на офертите : икономически най-изгодната оферта, относно открита 

процедура,  с предмет: „Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , 

техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни 

технически прегледи с резервни части, смазочни материали  , антифриз и 

други  консумативи, доставени от  изпълнителя  за  служебни леки и 

товарни  автомобили , селскостопанска и горска техника  на ТП Държавно горско 

стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията 

на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация“ , съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г  на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№61/27.02.2019г на директора на ТП ДГС Цонево. 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2019-0086 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес -  

https://wp.me/p82oCV-cQU. 
           Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата 

процедура , а именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 

05.04.2019 г., комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и 

ще оповести приложените в нея документи;  

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание 

в което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и 

критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на 

възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на 

https://wp.me/p82oGs-d4k
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кандидата и ще определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото 

предложение  

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДГС Цонево, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 04.04.2019г.  , 

такива  са  постъпили от , както следва: 

1. Оферта от „Еврокомерс“ ЕООД , /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/с 

вх.№505/01.04.2019г., час на постъпване: 11.30 часа 

        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

         Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица, за 

което бе съставен присъствен лист, приложен към настоящия протокол. 

          Направена бе разпечатка към 05.04.2019г от извършената от страна на комисията 

служебна проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията  

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за 

участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликовете по реда на 

постъпването им и ще проверява съответствието на офертите , съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за 

публичност на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от 

кандидата данни , както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

          Комисията констатира, че пликовете с офертите  е с ненарушена цялост. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на 

тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на 

тяхното съдържание: 

        

       Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „Еврокомерс“ 

ЕООД 

       При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана 

непрозрачна опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ . председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. Не беше предложено на 

представители на присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови 

параметри“  и техническо предложение,  т.к. такива не присъстваха на публичното 

заседание на комисията. 

              

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 05.04.2019г. в 11.10 часа. 



      Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 05.04.2019г. от 11.10 часа 

в административната сграда на ТП ДГС Цонево, /чл.59 от ЗЗЛД/ 

      На 05.04.2019г. от 11.10 часа, комисията на закрито заседание извърши следното: 

      1.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на Възложителя- 

детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и редовността на 

представените документи за личното състояние на участниците. 

 

     1.Оферта от „Еврокомерс“ ЕООД 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил изискуемите от Възложителя  документи и същите 

съответстват на  приложения от участника  опис: 

№ Описание на документа  Вид на 

документа 

(копие или 

оригинал) и 

брой  

Информация относно личното състояние и критериите за подбор 

 Заявление за участие 1 бр в 

оригинал 

 Договор за създаване на обединение (ако е приложимо). неприложимо 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  

Заб. ЕЕДОП се представя за участника, а когато е приложимо – за всеки 

от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката. 

 

 

1 бр. на CD 

 

 

 

 Декларация за актуалност на данните в публикуван Единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – (ако е приложимо). 

неприложимо 

 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност.(ако е 

приложимо) 

неприложимо 

Оферта 

 Техническо предложение, съдържащо 

1. Документ за упълномощаване – прилага се, само когато лицето, което 

подава офертата, не е законният представител на участника. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

количествената и техническа спецификация с приложени следните 

документи: 

3. Декларация в предложението за изпълнение на поръчката 

1 бр. в 

оригинал 



 

- за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- за срока на валидност на офертата; 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд 

 Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 ЗОП , когато е 

приложимо 

 

неприложимо 

 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител- ако е 

приложимо  

 

неприложимо 

 Декларация за съгласие за обработване на лични данни   1 бр. в 

оригинал 

 Отделен запечатан плик „Ценови параметри“ Отделен 

запечатан 

плик 

 

     По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

      - Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата на основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

      По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се Технически и 

професионални способности.    
      - Констатации- Кандидатът е попълнил  разделите относно част критерии за подбор 

по отношение на Технически и професионални способности    

        Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

         
               Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и 

професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални 

критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на 

управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в 

Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване , поради което  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 



  Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „Еврокомерс“ ЕООД 

 

      2.Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците и 

преценка за съответствието им с предварително обявените условия на 

възложителя. 

 

      1.Оферта от „Еврокомерс“ ЕООД 

      Участника е предложил Техническо си предложение , съгласно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

 

       1.Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2019г 

                     2.Предлагаме гаранционен срок от шест месеца (не по-кратък от 6 месеца) за 

извършените дейности по техническото обслужване и текущия ремонт на 

автомобилите. 

                     3. Доставяните и монтирани при изпълнение на поръчката резервни части, 

смазочни материали, материали, антифриз и други консумативи ще съответстват на 

марката и модела на автомобилите и ще бъдат оригинални, нови, неупотребявани и 

нерециклирани, което ще удостоверяваме със сертификат за тяхното качество и 

произход. 

        4. Техническото обслужване и ремонта на служебните автомобили, предмет на 

настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за 

съответната марка. 

        5. Ще осигурим в сервиза си прием на автомобилите на възложителя с предимство 

- в рамките на 1 час без предварително записване, считано от датата на подаване на 

заявка за ремонт от възложителя до  изпълнителя.  

         6. При необходимост от резервни части, които не са в наличност, ще организираме 

доставката им в срок до петнадесет  (не-повече от 15) работни дни. 

         7. Разполагам с технически оборудвана сервизна база, в която може да бъде 

извършвано качествено цялостно сервизно обслужване на автомобилите, предмет на 

поръчката, находяща се на административен адрес: /Заличено на осн.чл.59 от ЗЗЛД/ 

/описват се  точни адреси, стационарни и мобилни телефони, факсове и e-mail за 

връзка/ 

        9. Продължителността на работните операции няма да надвишава лимита за всяка 

операция регламентирана в Приложения №1 до  № 6 към чл.15, ал. 4 в Наредба № 24 от 

08.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за 

застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, 

причинени на моторни превозни средства) и изискванията на НАРЕДБА № 49 от 

16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска 

отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за 

обществен превоз. 

        10. Съгласни сме да извършваме дейностите , предмет на настоящата поръчка, 

относно следните автомобили на Възложителя: 

  Автомобил   Държавен Брой места Вид гориво 

№  марка  и модел Вид контролен   

      номер   



1 ЛАДА 4х4 УРБАН лек В 9187 ВМ 3+1 Бензин/газ 

2 ВАЗ 2121 лек В 0976 РМ 3+1 Бензин/газ 

3 ВАЗ 2121 лек В 0978 РМ 3+1 Бензин/газ 

4 ВАЗ 21214 лек В 3809 РС 3+1 Бензин/газ 

5 Лада ВАЗ 2107 лек В 7869 АТ 4+1 бензин 

6 ЛАДА  ЛАДА 4Х4 лек В 8225 НК 3+1 Бензин/газ 

7 ЛАДА ЛАДА 4Х4 лек В 8221 НК 3+1 Бензин/газ 

8 ЛАДА ЛАДА 4Х4 лек В 4196 НМ 3+1 Бензин/газ 

9 УАЗ 452 товарен В 5603КА 1+1 Бензин/газ 

10 Тойота Рав 4 Лек В 4110 ВН 4+1 бензин 

11 Тойота Хайлукс товарен В 6647 СА 4+1 дизел 

12 Сузуки С х 4 лек В 1551 РМ 4+1 бензин 

13 Сузуки Джимни товарен Н 6984 ВС 1+1 бензин 

14 Мицубиши L 300 Д лек В 4659 КВ 7+1 дизел 

15 Мицубиши L 2.0 лек В 5210 КВ 7+1 дизел 

       11.При необходимост, ще приемаме за обслужване и ремонт и други леки и 

товарни автомобили на възложителя, като се запазят условията по договора за 

техническо обслужване и ремонт и ценообразуването на извършваните дейности. 

       12.Декларираме, че доставяните резервни части, смазочни материали, антифриз и 

други консумативи  за изпълнение на поръчката ще бъдат нови и неупотребявани и ще 

отговарят на изискванията , посочени в техническата спецификация на Възложителя, 

       13.Известно ни е и сме съгласни, че видовете резервни части, смазочни материали, 

антифриз и други консумативи , посочени в Техническата спецификация на 

Възложителя са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им 

усвояване след сключване на договора между Възложителя и Изпълнителя. Същите се 

изпълняват според възникналата необходимост от доставката и влагането им при 

извършване на съответните ремонтни дейности и обслужване. Изпълнението им  се 

извършва единствено при възникване на необходимост от тях, съгласно посочените 

условия и до определеният максимален финансов ресурс определен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

      14.Известно ни и сме съгласни, че   посочените в техническата спецификация 

видове резервни части, смазочни материали, антифриз и други  консумативи  не са 

изчерпателни по отношение на възможните такива , които ще бъдат необходими за 

изпълнение предмета на обществената поръчка. В зависимост от конкретната услуга по 

ремонт и обслужване на автомобилите е възможно да настъпи необходимост  от 

доставка и влагане и на други резервни части, смазочни материали, антифриз и други 

консумативи , непосочени в техническата спецификация на възложителя. 

        15.Известно ни е и сме съгласни,  отстраняването на повредите, възникнали в 

гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на 

вложените резервни части, смазочни материали и консумативи както и репатрирането в 

следствие от това на автомобилите до сервиза  са за наша сметка. 

        16. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор. 

        17. Декларираме, че срокът на валидност на офертата е 3 /три/ месеца 

включително, считано от датата определана за краен срок за получаване на оферти. 



        18. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд. 

             След обстойно разглеждане на техническото предложение на „Еврокомерс“ 

ЕООД, комисията констатира, че същото отговаря в пълна степен на предварително 

обявените от възложителя изисквания за изпълнение на поръчката и посочени в 

техническата спецификация и документацията за участие. При извършената от 

комисията проверка не бяха установени липсващи или несъответстващи документи и 

информация. Предвид посоченото, комисията допуска участника „Еврокомерс“ ЕООД 

до следващ етап на процедурата 

След извършване на гореописаните действия ,  

 

КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

        На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП: 

       1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“  да се извърши на 10.04.2019г. от 11.00 часа в ТП ДГС Цонево, /чл.59 от 

ЗЗЛД/  

       2.Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение в официалния сайт на 

Възложителя, раздел Профил на купувача, на обособеният интернет адрес на 

поръчката-  

https://wp.me/p82oCV-cQU, чрез изпращане на съобщение за това , подписано от 

Председателя на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 05.04.2019г. в 11.55 часа. 

     Протоколът съдържа 7 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка            

Председател:    /чл.59 от ЗЗЛД/......./п/............... 

Членове:       1. /чл.59 от ЗЗЛД/ - ........../п/............ 

                       2. /чл.59 от ЗЗЛД/ - ......../п/................       
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