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  Р Е Ш Е Н И Е 

 № ПО-05-58/21.08.2020 г. 

 

На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. , чл. 109 и чл. 22, ал. 1, т. 6 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), във връзка с открита с Решение № ПО-05-37/12.06.2020 

г. (публикувано под ID 983664 в АОП) процедура по ЗОП и Доклад  на комисията, 

назначена със Заповед № РД-10-128/21.07.2020 г. и № РД-10-132/18.08.2020 г. на 

Директора на ТП „ДГС Кости” за провеждане на обществена поръчка с предмет: 

„Техническо обслужване на МПС, включващо две обособени позиции: Обособена 

позиция 1 – „Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за срок от 24 

месеца“ и Обособена позиция 2 – „Доставка на резервни части по заявка на 

Възложителя за срок от 24 месеца“  и предвид следните   

 

 

                           М О Т И В И: 

 

Извършената оценка и класиране на предложенията за Обособена позиция 2 – 

„Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 месеца“ в 

процедурата, които са ми представени с Доклад и Протоколи №№ 1, 2 и 3 по реда на чл. 

106, ал. 1 от ЗОП от назначената за процедурата комисия, извършени по критерия „най-

ниска цена“, като цената не е единственият критерий за възлагане, а комплексната 

оценка се състои от критерии-показатели, подробно описани в методиката от 

документацията за участие в настоящата процедура.  

Комисията е изпълнила своите функции. Спазени са изискванията на ЗОП за 

осигуряване на публичност и равнопоставеност при провеждане на процедурата. На 

това основание констатациите и изводите, отразени от комисията в Протоколи №№ 1, 2 

и 3 са приети от мен, представеният ми окончателен Доклад е утвърден. 

С оглед на което, 

 

                                                 Р Е Ш И Х: 

 

1. ОБЯВЯВАМ следното класиране на постъпилите оферти за Обособена 

позиция 2 - „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 

месеца“: 

Първо място: Участникът с комплексна оценка от 100 точки - „Евросървиз“ 

ЕООД, ЕИК 102895118, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Поморие“ 

№ 20, ет. 3,  представлявано от управителя Тодор Атанасов Янев, при условията на 

ценовото предложение на участника - 17 462,76 (седемнадесет хиляди, четиристотин, 

шестдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС и процентна отстъпка 
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от актуалната единична цена на резервни части, извън посочените в техническата 

спецификация в размер на 40% (четиридесет процента). 

Второ място: Няма. 

2. Отстранени от участие за обособена позиция 2 - „НАР“ ООД, ЕИК 

126634404, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Таню Войвода“ № 

11, представлявано от управителя Музафер Хабиб Рамадан, на основание чл. 107, т. 

2, б „а“ от ЗОП във връзка чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП, поради липса на коректно 

ценово предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция 2. 

 

3. На основание чл. 109 от ЗОП ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на Обособена 

позиция 2 - „Доставка на резервни части по заявка на Възложителя за срок от 24 

месеца“ от обществената поръчка с предмет: „Техническо обслужване на МПС, 

включващо две обособени позиции“, класираният на първо място участник - 

„Евросървиз“ ЕООД, ЕИК 102895118, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. 

„Поморие“ № 20, ет. 3,  представлявано от управителя Тодор Атанасов Янев, при 

условията на ценовото предложение на участника - 17 462,76 (седемнадесет хиляди, 

четиристотин, шестдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС и 

процентна отстъпка от актуалната единична цена на резервни части, извън посочените в 

техническата спецификация в размер на 40% (четиридесет процента). 

 

4. На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП да се сключи договор за възлагане на 

обществената поръчка с участника класиран на първо място и определен за изпълнител 

за обособена позиция 2. 

4.1. Договорът следва да бъде сключен в едномесечен срок след влизането в сила 

на настоящото решение за определяне на изпълнител, но не преди изтичане на 14-

дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител. 

4.2. Преди сключването на договора, участникът избран за изпълнител следва да 

представи изискуемите документи по чл. 58 и по чл. 112 от ЗОП. 

4.2.1. Гаранцията за изпълнение на договора за обособена позиция 2 е в размер на 

3% от стойността на договора. 

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по 

сметка на ТП „ДГС Кости”: „Централна Кооперативна Банка“ АД, клон Черно море, 

IBAN: BG42 CECB 9790 10E8 3337 00, BIC: CECBBGSF. 

Банковата гаранция – оригинал на безусловна, неделима и неотменяема банкова 

гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка следва да е със срок на 

валидност: с 45 (четиридесет и пет) дни по-дълъг от срока на договора.  

Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят 

предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която 

Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да 

отговаря на следните изисквания: 

- да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя; 

- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 45 
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