
4 Доклад  185 5 

Днес 18.04.2018г., долуподписания/та в качеството си на 

Директор на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП 

НА СИДП ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия доклад. 

УТВЪРДИЛ: /П/ залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

Директор, инж.Георги Димитров Ботев 

Д О К Л А Д 
Настоящия Доклад се състави на 13.30ч на 13.04.2018г. и отразява дейността на 

комисията, назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2018-5-

2/26.03.2018г. на Директора на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА 

СИДП ДП. 

 

ОТНОСНО: Работата на комисията натоварена да разгледа, оцени и класира офертите 

получени за участие в процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП) за 

възлагане на обществена поръчка за Ремонт и текущо техн. обсл. на сл. леки автомобили, 

товарни автомобили и селскостоп. техн. с рез.части, смаз. материали, антифриз и др. 

консумативи осигурени от изпълнителя (без рез.части за селскостоп.техн.) в две 

позиции., открита с Решение №ЗОП-2018-5-1/14.02.2018г.   

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

В качеството си на членове на Комисията заседавала в състав председател инж. 

Тодор Тодоров, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел” и членове Димитър Жеков  – на 

длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” и адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, 

юрист, сл.адрес гр.Добрич ул. "М.Кусевич"4, ви докладваме за следното: 

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени в състава и, както и не са 

издавани заповеди за промяна на задачите, състава или срока за завършване на работата на 

комисията. 

В изпълнение на задълженията си съгласно Закона за обществените поръчки и 

правилника за прилагането му, комисията проведе процедурата както следва: 

 

1.В публично заседание от 11.00ч на 26.03.2017г., комисията след като конастатира, 

че  на заседанието не присъстват представители на участниците и на средствата за 

масово осведомяване получи представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и 

всеки член подписа  декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата 

по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията установи, че за участие в процедурата има подадени оферти от следните 

участници: 

ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741, седалище и адрес на управление гр. Тервел, 

ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 3, вх. В, ап. 3, представлявано от ПЕНКО СТОЯНОВ 

ПЕНЕВ, с вх.номер на офертата УС-02-490/22.03.2018-09.00, За Позиция №1  „Ремонт и 

текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили и товарни автомобили с 

резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи осигурени от 

изпълнителя“, с обща прогнозна стойност на позицията- до 25 000,00 лв. без ДДС, от 

които прогнозно около 6 000 лв. за ремонт (труд) за прогнозно количество около 400 

часа по 60 мин., прогнозно около  14 000 лв. за резервни части, и прогнозно около 5 000 

лв. за консумативи - около 500 л. експлоатационни течности“ 

 

СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 203479458, седалище и адрес на управление гр.Тервел, 

ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 20, представлявано от 185Георги Петров Йорданов и Костадин 

Колев Захариев, с вх.номер на офертата УС-02-494/23.03.2018-10.40, За Позиция №1  

„Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили и товарни 

автомобили с резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи 

осигурени от изпълнителя“, с обща прогнозна стойност на позицията- до 25 000,00 лв. 
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без ДДС, от които прогнозно около 6 000 лв. за ремонт (труд) за прогнозно количество 

около 400 часа по 60 мин., прогнозно около  14 000 лв. за резервни части, и прогнозно 

около 5 000 лв. за консумативи - около 500 л. експлоатационни течности“ 

 

ФАР АГРО ЕООД с ЕИК 202037024, седалище и адрес на управление област Варна, 

с. Ветрино 9220, СТОПАНСКИ ДВОР, 0888 596639, bri_vetrino@mbox.contact.bg, 

представлявано от 185ТОДОР МАРИЯНОВ ПЕТКОВ, с вх.номер на офертата УС-02-

496/23.03.2018-16,00, за Позиция №2 „Ремонт  и  текущо  техническо обслужване на 

селскостопанска техника със смазочни материали, антифриз и други консумативи 

осигурени от изпълнителя, и резервни части осигурени от възложителя“, с обща 

прогнозна стойност на позицията- до 18 000,00 лв. без ДДС, от които прогнозно около 13 

000 лв. за ремонт (труд) за прог. К-во около 650 часа по 60 мин., прог. около 5 000 лв. за 

консумативи - около 500 л. експлоатационни течности 

 

Комисията извърши проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с 

изискванията на ЗОП и предварително обявените условия от външна страна, и установи че 

същите отговарят на изискванията. 

Комисията отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им, и извърши 

проверка за наличието в тях на отделен запечатан плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ 

Всеки от членовете на комисията подписа плик  с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

Всеки от членовете на комисията подписа техническото предложение от всяка една от 

офертите. 

След извършване на горните дейтвия, комисията закри публичната част на 

заседанието, и продължи работата си в закрито заседание. 

2. В закрито заседание, комисията извърши следното: 

Комисията разгледа документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и за съответствие на 

техническото предложение с техническата спецификация и установи следното: 

1.1. Относно участника ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741, Комисията констатира, 

че в офертата има липсваща, непълна или несъответстваща информация, включително 

нередовности или фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, посочени в т.3 от Протокол №1/26.03.2018г. /откритото 

заседание/. Във връзка с това комисията указва на участника че има право в срок от 5 /пет/ 

работни дни да представи нов ЕЕДОП, в който да отстрани констатираните пороци - 

липсваща, непълна или несъответстваща информация, включително нередовности или 

фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор,  съобразно констатациите на комисията посочени в т.3 от откритото 

заседание. 

Относно техническото предложение на участника, комисията констатира, че същото е 

изготвено в съответствие с техническата спецификация на възложителя.  

1.2. Относно участника СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 203479458, Комисията констатира, 

че в офертата има липсваща, непълна или несъответстваща информация, включително 

нередовности или фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, посочени в т.3 от Протокол №1/26.03.2018г. /откритото 

заседание/. Във връзка с това комисията указва на участника че има право в срок от 5 /пет/ 

работни дни да представи нов ЕЕДОП, в който да отстрани констатираните пороци - 

липсваща, непълна или несъответстваща информация, включително нередовности или 

фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор,  съобразно констатациите на комисията посочени в т.3 от откритото 

заседание. 

Относно техническото предложение на участника, комисията констатира, че същото е 

изготвено в съответствие с техническата спецификация на възложителя.  
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1.3. Относно участника ФАР АГРО ЕООД с ЕИК 202037024 Комисията констатира, че 

офертата съдържа изискваните от възложителя документи по образец и няма липсващи 

такива. Личното състояние на участника отговаря на изискванията за допустимост, и същия 

покрива поставените от възложителя критерии за подбор. Относно техническото 

предложение на участника, комисията констатира, че същото е изготвено в съответствие с 

техническата спецификация на възложителя. 

Във връзка с горното Комисията единодушно взе решение и допуска участника ФАР 

АГРО ЕООД с ЕИК 202037024 до следващия етап в процедурата-отваряне на ценовите 

предложения.  

След извършване на горните действия комисията закри своето заседание и състави 

Протокол №1 за проведеното от 11.00ч.на 26.03.2018г., който бе подписан от членовете на 

комисията. Протокола бе предаден за изпращане на участниците, и публикуване в досието на 

поръчката в профила на купувача. 

 

3.В открито заседание от 11.30ч на 10.04.2018г., съгласно представените от 

председателя на комисията допълнително получени документи, комисията констатира 

следното: 

Протокол №1/26.03.2018г. е публикуван в профила на купувача на 27.03.2018г. и е 

изпратен на участниците в процедурата на същата дата, видно от разпечатката на 

електронната поща на възложителя, т.е срокът от пет работни дни за представяне на 

допълнителни документи изтича на 03.04.2018г. Документи са депозирани в деловодството 

на възложителя както следва: 

ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741, седалище и адрес на управление гр. Тервел, 

ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 3, вх. В, ап. 3, представлявано от ПЕНКО СТОЯНОВ 

ПЕНЕВ, с вх.№ на документите УС-02-499/29.03.2018-15.00ч. 

Комисията констатира, че участникът ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741 се е 

възползвал от възможността предвидена в ЗОП да представи допълнителни документи, с 

които да отстрани констатираните от комисията в Протокол №1/26.03.2018г. нередовности. 

Документите от участника ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741 са заведени с дата 

29.03.2018г., т.е същите са подадени в срок. Документите са подадени на хартиен носител, 

преди влизане в сила от 01.04.2018г. на разпоредбата на чл.67, ал.4 от ЗОП, а именно че след 

тази дата ЕЕДОП задължително се представя в електронен вид. 

Във връзка с горното комисията единодушно взе решение и допуска участника 

ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741 до следващия етап в процедурата, а именно проверка 

за допустимост и съответствие с критериите за подбор. 

Комисията констатира, че СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 203479458 до изтичане на 

срока до 03.04.2018г. не е представил допълнителни документи за отстраняване на 

нередовностите констатирани в протокола от предходното заседание на комисията. 

Във връзка с горното, и на основание чл.54, ал.1, т.5, б.“Б“ от ЗОП, а именно че 

участникът СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 203479458  не е предоставил изискваща се 

информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор, комисията единодушно взе решение с което НЕ 

ДОПУСКА до следващите етапи в процедурата участника СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 

203479458. 

Във връзка с горните констатации, комисията единодушно взе решение и 

допуска до следващия етап в процедурата участника ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 

200251741. 

Комисията единодушно взе решение следващото и заседание по отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници да се състои на 13.04.2018г. от 11.30 ч. в 

административната сграда на възложителя на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. 

Кирил и Методий» № 10. Комисията обяви решението си като публикува съобщение в 

профила на купувача. 
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След приключване на работата си, комисията закри заседанието си и предаде 

документацията на лицето отговорно за съхраняването и. Комисията отрази работата си в 

Протокол №2/10.04.2018г. 

4. В открито заседание на 13.04.2018г. от 11.30 ч. комисията, след като констатира че 

на заседанието не присъстват представители на участниците и средствата за масово 

осведомяване, Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения 

на допуснатите участници по реда на подаване на офертите за съответните позиции, като 

констатира и оповести следното: 

За Позиция №1: 

 „Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили и 

товарни автомобили с резервни части, смазочни материали, антифриз и други 

консумативи осигурени от изпълнителя“, с обща прогнозна стойност на позицията- до 

25 000,00 лв. без ДДС, от които прогнозно около 6 000 лв. за ремонт (труд) за прогнозно 

количество около 400 часа по 60 мин., прогнозно около  14 000 лв. за резервни части, и 

прогнозно около 5 000 лв. за консумативи - около 500 л. експлоатационни течности, 

Офертата на ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741, съдържа ценово предложение, 

попълнено по образец на Възложителя, в което участника е предложил цена за изпълнение 

на услугата от 15.00 лв. лева без ДДС, за един час (60 мин.) сервизно технологично 

време. 

Комисията констатира, че с предложената единична цена за изпълнение на услугата от 

участника (15,00 лв.), и съобразно прогнозната стойност  6 000 лв. за ремонт (труд) за 

прогнозно количество около 400 часа по 60 мин., и при максимален ресурс прогнозно около  

14 000 лв. за влагане на резервни части, и прогнозно около 5 000 лв. за консумативи - около 

500 л. експлоатационни течности не се надвишава максималния финансов ресурс за 

изпълнение на поръчката за позицията от 25 000,00 лв. без ДДС. 

За Позиция №2: 

„Ремонт  и  текущо  техническо обслужване на селскостопанска техника със 

смазочни материали, антифриз и други консумативи осигурени от изпълнителя, и 

резервни части осигурени от възложителя“, с обща прогнозна стойност на позицията- 

до 18 000,00 лв. без ДДС, от които прогнозно около 13 000 лв. за ремонт (труд) за прог. 

К-во около 650 часа по 60 мин., прог. около 5 000 лв. за консумативи - около 500 л. 

експлоатационни течности 

Офертата на ФАР АГРО ЕООД с ЕИК 202037024, съдържа ценово предложение, 

попълнено по образец на Възложителя, в което участника е предложил цена за изпълнение 

на услугата от 19.90 лв. лева без ДДС, за един час (60 мин.) сервизно технологично време. 

Комисията констатира, че с предложената единична цена за изпълнение на услугата от 

участника (19,90 лв.), и съобразно прогнозната стойност  13 000 лв. за ремонт (труд) за прог. 

К-во около 650 часа по 60 мин., и при максимален ресурс прогнозно прог. около 5 000 лв. за 

консумативи - около 500 л. експлоатационни течности, не се надвишава максималния 

финансов ресурс за изпълнение на поръчката за позицията от 18 000,00 лв. без ДДС. 

По точка Втора: 

Въз основа на предложените от участниците цени, комисията единодушно обяви 

класирането им както следва: 

За Позиция №1: 

 „Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили и товарни 

автомобили с резервни части, смазочни материали, антифриз и други консумативи осигурени 

от изпълнителя“: 
 

          Участник /предложение 

 

 

 

 

Критерий за оценка 

 

ПЕНЕВ КАР ЕООД с БУЛСТАТ 

200251741 
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1.НАЙ-НИСКА ЦЕНА 15.00 лв. лева без ДДС, за един час (60 мин.) сервизно 

технологично време. 
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

За Позиция №2: 

„Ремонт  и  текущо  техническо обслужване на селскостопанска техника със смазочни 

материали, антифриз и други консумативи осигурени от изпълнителя, и резервни части 

осигурени от възложителя“: 
 

          Участник /предложение 

 

 

 

 

Критерий за оценка 

 

ФАР АГРО ЕООД с БУЛСТАТ 202037024 

 

1.НАЙ-НИСКА ЦЕНА 19.90 лв. лева без ДДС, за един час (60 мин.) сервизно 

технологично време. 
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

Работата на комисията по класирането на участниците  бе отразена в Протокол №3 от 

11.30ч на 13.04.2018г.,  подписан от членовете на комисията. 

4. Дейността на комисията е отразена общо в три протокола, подписани от всички 

членове на комисията. Всички решения на комисията бяха взети единодушно, като особени 

мнения не бяха изразени. 

 5. Във връзка с изложеното в този доклад, комисията предлага на възложителя на 

основание чл.109 от ЗОП да определи за изпълнители на позициите от поръчката 

участниците класирани на първо място, и на основание чл.112, ал.1 от ЗОП да сключи 

договор с тях при условията на направени технически и ценови предложения. 

 

Приложения: Протоколи от заседанията на комисията. 

 

КОМИСИЯ: 

 
1 П/ залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД     2. П/ залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛ   3 П/ залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

Долуподписания/та Станка Върбанова на длъжност:Оператор въвеждане на данни  в 

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, приех в деловодството от 

председателя на комисията представените ми доклад и протоколите отразяващи дейността на 

комисията и цялата документация събрана в хода на процедурата, на 18.04.2018г.  9,30 часа. 

  

Предал. /П/ залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД                  Приел:. /П/ залич.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

   /инж.Тодор Тодоров/      /инж.Георги Ботев/ 
 

 
 


