
4 Доклад  226 5 

Днес 04.04.2019г., долуподписания в качеството си на Директор 

на ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА 

СИДП ДП, УТВЪРЖДАВАМ настоящия доклад. 

УТВЪРДИЛ: /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

Директор, инж.Георги Димитров Ботев 

 

Д О К Л А Д 
Настоящия Доклад се състави на 29.03.2019г. и отразява дейността на комисията, 

назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2019-5-2/18.3.2019 г. 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-2019-5-1/07.02.2019г.   

 

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 Нина Енчева Стоянова, 

зам.гл.счетоводител в "ДЛС-Тервел"ТП на СИДП ДП и адв.Цветан Георгиев, адвокат от 

ДАК, обслужващ юрист на стопанството, 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 по реда на  чл.104, ал.2 от 

ЗОП, а именно оценка на техническото и ценовото предложения на 

участника/участниците преди разглеждане на документите за съответствие с 

критериите за подбор както следва: 

 

1.В публично заседание от 11.00ч на 18.03.2019г., комисията след като констатира, 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: 

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

9450, ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 20, представлявано от Георги Петров Йорданов и Костадин 

Колев Захариев, с вх.номер на офертата УС-02-616/15.03.2019г.-09,40ч. 

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

9450, ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 3, вх. В, ап. 3, peneff2002@abv.bg, 

представлявано от 226ПЕНКО СТОЯНОВ ПЕНЕВ, с вх.номер на офертата УС-02-

620/15.03.2019-10,50ч. 

ФАР АГРО ЕООД с ЕИК 202037024, седалище и адрес на управление с. Ветрино 

9220, СТОПАНСКИ ДВОР, 0888 596639, bri_vetrino@mbox.contact.bg, представлявано от 

226ТОДОР МАРИЯНОВ ПЕТКОВ, с вх.номер на офертата УС-02-621/15.03.2019-15.30ч. 

 

Комисията започна работата си по провеждането на процедурата в две заседания, 

първо открито, и второ закрито заседание, като прие дневен ред на заседанията. 



 2 

1.В открито заседание Комисията отвори постъпилите оферти от участниците по 

позиции и оповести съдържанието им, включително предложенията на участниците по 

съответните показатели за оценка, след което Техническите и ценовите предложения бяха 

подписани от тримата членове на комисията. След като оповести предложенията на 

участниците и констатира, че същите съответстват на техническата спецификация и 

максималния финансов ресурс на възложителя, комисията на закрито заседание ги оцени 

съгласно избрания критерий за възлагане и методиката за изчисляване на комплексната 

оценка. 

Предложенията на участниците и техничте оценки съгласно техническите и ценовите 

им предложения по позиции са както следва: 

 СТЕЛА 2015 ООД ПЕНЕВ КАР ЕООД ФАР АГРО ЕООД 

Позиция  Позиция №1 Позиция №1 Позиция №2 

Показател "Цена" 

в лв. без ДДС 

12,00 16,50 45,00 

Показател "Срок 

за изпълнение в 

работни дни" 

3 1 10 

Показател 

"Гаранционен 

срок" 

10 4 1000 /хиляда/ мото часа 

за 12 /дванадесет/ 

месеца 

 

ОЦЕНКА 

79,99 71,09 100 

 

2. В закрито заседание Комисията разгледа представените оферти и констатира 

следното:  

Относно участника СТЕЛА 2015 ООД, Комисията констатира, следното: Участникът 

е представил всики изискуеми документи, и същите отговарят на изискванията на закона и 

възложителя. 

3. Относно участника ПЕНЕВ КАР ЕООД, Комисията констатира, следното: 

Участникът е представил ЕЕДОП, в който в Част II, Раздел А, в поле „Когато е приложимо, 

посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият 

оператор желае да направи оферта:“, липсва информация, а участника е представил 

техническо и ценово предложение 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“. 

Останалите документи представени от участника отговарят на изискванията на закона 

и възложителя. 

4. Относно участника ФАР АГРО ЕООД, Комисията констатира, следното: 

Участникът е представил всики изискуеми документи, и същите отговарят на изискванията 

на закона и възложителя. 

5. На основание чл.61, т.5 и 6 от ППЗОП и въз основа на направените по-горе 

констатации за наличието на несъответствия в предоставената от участниците информация, 

Комисията единодушно реши да ги уведоми писмено като им изпрати настоящия протокол 

по електронен път, на посочените от тях електронни пощи, като указва на участника 

ПЕНЕВ КАР ЕООД, че съгласно ЗОП има възможност в срок до 5 работни дни от 

получаването на протокола да представят нов ЕЕДОП, които съдържа освен вече посочената 

информация, и допълнена информация относно Част II, Раздел А, поле „Когато е 

приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) 

икономическият оператор желае да направи оферта:“ 

Комисията единодушно взе решение председателя на комисията в срок от 3/три/ 

работни дни след изтичане на срока от 5/пет/ работни дни в който участниците могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП, да свика заседание на комисията за разглеждане на 

представените документи и продължаване на работата по провеждане на процедурата 

С извършване на горните действия комисията закри заседанието си. 
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6. Протокол №1 е изпратен на всички участници на 21.03.2019г. и е публикуван в 

профила на купувача в досието на поръчката в същия ден. 

7. В публично заседание от 14.00ч на 29.03.2019г., свикано от председателя на 

комисията след изтичането на петте работни дни считано от 21.03.2019г., за представяне от 

участника ПЕНЕВ КАР ЕООД на ЕЕДОП с допълнена информация относно Част II, Раздел 

А, поле „Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за 

която(които) икономическият оператор желае да направи оферта:“, комисията констатира, 

че с вх.№ УС-02-626/22.03.2019г-15,00ч., ПЕНЕВ КАР ЕООД е представил допълнителна 

информация в ЕЕДОП, съгласно указанията на комисията. Комисията премина към 

разглеждане на декларираните обстоятелства от участниците и констатира че всички 

участници са декларирали липсата на основания за отстраняване и изпълнението на 

критериите за подбор, и комисията единодушно взе решение с което ги допуска до 

следващия етап от процедурата, а именно класиране на офертите според получените оценки. 

 

Комисията извърши следното класиране на допуснатите участници: 

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 прогнозна стойност и максимален 

финансов ресурс до   35000,00 лв. без ДДС: 

Участник Комплексна Оценка КЛАСИРАНЕ 

СТЕЛА 2015 ООД 79,99 ПЪРВО МЯСТО 

ПЕНЕВ КАР ЕООД 71,09 ВТОРО 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 Комплексна Оценка КЛАСИРАНЕ 

ФАР АГРО ЕООД 100 ПЪРВО МЯСТО 

8. Дейността на комисията е отразена в два протокола, подписани от всички членове 

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

не бяха изразени. 

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

основание чл.109 от ЗОП да определи за изпълнител на поръчката участника класиран на 

първо място, и на основание чл.112, ал.1 от ЗОП да сключи договор с класираният на първо 

място участник при условията на направените от него техническо и ценово предложение. 

 

Приложения: 

1. Протокол №1;  Протокол №2; 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  /П/ чл.59 от ЗЗЛД       2. /П/ чл.59 от ЗЗЛД                3/П/ чл.59 от ЗЗЛД 

 

Долуподписания/та  инж. Георги Димитров Ботев на длъжност Директор  в 

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

председателя на комисията представените ми доклад и протоколи отразяващи дейността на 

комисията и цялата документация събрана в хода на процедурата, на 03.04.2019г. 16.00 часа. 

  

Предал. /П/ чл.59 от ЗЗЛД 

                                  Приел/П/ чл.59 от ЗЗЛД 

/инж. Георги Ботев/ 
 


