
 

УТВЪРДИЛ: …п...зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

                                                                        (Директор: инж. Иван Чергеланов) 

 

Д О К Л А Д 

по чл.103,ал.3 от ЗОП,във връзка с чл.60,ал.1 ППЗОП 

от работата на Комисия, назначена със Заповед №  РД-10-264/12.05.2020г. на 

Директора на ТП ДГС Стара Загора инж.Иван Колев Чергеланов, за резултатите от 

проведената открита процедура по реда на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона 

за обществените поръчки с предмет: „Техническо обслужване, профилактика, 

основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, 

стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ за срок от 24 месеца“, в състав: 

Председател:  инж. Анна Стойкова – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“ 

 

Членове:  Румяна Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”; 

           Галина Стоянова – икономист при ТП „ДГС Стара Загора“; 

 

Комисията на основание чл.103,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП проведе 

откритата процедура на три етапа,а именно: 

І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и 

подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“ 

ІІ етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с 

изискванията за представянето му  в плик „Предлагани ценови параметри“ 

ІІІ етап – Класиране.  

І. За извършените действия в І-ви етап комисията състави Протоколи №1 от 

12.05.2020г. който беше публикуван в „Профила на купувача“ на 13.05.2020г. и 

Протокол №2 от 20.05.2020г.,който беше публикуван в „Профила на купувача“ на 

следващия работен ден.В протоколите са отразени всички представени от 

участниците документи, които след разглеждане и оценка от Комисията са приети за 

напълно съответстващи с критериите и изискванията на Възложителя,а именно: 

Офертата на участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД съдържа следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки на електронен носител; 

2. Образец № 1 – Заявление;  

3. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

4. Образец № 3 – Ценово предложение;  

5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата;  

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проектодоговора;  



7. Образец № 6 – Опис на документите съдържащи се в офертата;  

8. Образец № 7 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП;  

9. Образец № 8 – Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП;  

10.Образец № 10 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП);  

11. Образец №11- Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП  

12. Образец №12 - Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от ЗОП 

13. Образец №13 - Декларация по чл.101 ал.11 от ЗОП 

14. Образец №14 - Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 

15. Образец № 15 - Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП 

16. Образец №16 - декларация за  обекти или договори 1 

17. Образец №17 - декларация за  обекти или договори 2 

18. Рамков договор за продажба на части и консумативи на моторни авточасти 

19. Анекс към договор за наем на недвижим имот; 

20.Проект на договор; 

 

Офертата на участника „ФБ Ауто“ ЕООД съдържа: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки;  

2. Образец № 1 – Заявление;  

3. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

4. Образец № 3 – Ценово предложение;  

5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата;  

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проектодоговора;  

7. Образец № 6 – Опис на документите съдържащи се в офертата;  

8. Образец № 7 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП;  

10.Образец № 10 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП);  

11. Образец № 15 - Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП 

12. Образец №16 - декларация за  обекти или договори 1 

13. Образец №17 - декларация за  обекти или договори 2 

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание по разглеждане на 

представените документи в офертите на двамата участника. Бяха разгледани и 



обсъдени представените от участниците технически предложения за изпълнение на 

поръчката. 

В техническото си предложение участникът „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД декларира, че: 

1.  Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/ 

месеца, считано от датата на сключване на договора. 

2. Доставените резервни части ще са оригинални за съответната марка автомобил, 

нови  и ще отговарят на изискванията за качество в Република България. 

3. В случай, че доставена от тях резервна част има дефект, който пречи на 

нормалната експлоатация, ще подменят и монтират същата с нова, изцяло за тяхна 

сметка. 

4. Съгласен е да доставя  резервни части и консумативи в зависимост от нуждите на 

ТП „ДГС Стара Загора”, включително и извън посочените в Техническата 

спецификация. 

6. Съгласен е да доставя резервни части и консумативи както за автомобилна, така и 

за горскостопанска техника, в случай, че ТП „ДГС Стара Загора” придобие нови 

автомобили или горскостопанска техника през срока на действие на сключения 

договор. 

7. Приема условията в проекта на договор – Образец № 9 към документацията за 

участие в процедурата. В случай, че бъдат определени за изпълнител, ще сключат 

договора изцяло в съответствие с проекта, в законоустановения срок. 

8. Предлага срок за изпълнение на ремонтните дейности, след предоставяне на МПС 

в сервизната база за: 

- лека повреда 1 един ден /календарни дни/. 

/цифром и словом/ 

- средна повреда 3 три дни /календарни дни/. 

/цифром и словом/ 

- тежка повреда 5 пет дни / календарни дни /. 

/ цифром и словом / 

9. Предлага гаранционен срок за извършените работи /посочва се в месеци, цифром 

и словом/ : 6 /шест/ месеца – К3 в методиката за изчисляване на комплексна оценка 

на офертите                                

10.  Предлага срок за доставка на оригинални и нови резервни части, материали и 

консумативи за МПС /посочва се в часове, цифром и словом/: 20 / двадесет/ часа – 

К4 в методиката за изчисляване на комплексна оценка на офертите 

11. Предлага 5% /пет процента/ /посочва се в проценти, цифром и словом/ отстъпка 

на оригинални и нови резервни части, материали и консумативи за МПС, извън 

техническата спецификация– К5 в методиката за изчисляване на комплексна оценка 

на офертите 



12. Съгласен е  със срока за доставка на резервни части и консумативи, заявени от 

представител на ТП „ДГС Стара Загора”, които не са налични в склада - до 1 работни 

дни, считано от датата на писмената поръчка за доставка. 

13. Декларира, че работното време на сервиза е не по-малко от 8 часа в денонощие. 

Приемането на автомобилите за техническо обслужване ще се извършва в рамките 

на един ден, без предварително записване и при необходимост ще се изготвят 

графици за обслужвания и ремонт. Декларира, че сервизните книжки ще се 

попълват с описан обем на обслужване, дата, километри, подпис и печат. 

14. Съгласен е да издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от 

тях ремонтни дейности по автомобилите, за срок не по-малко от гаранционния срок 

на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на гаранцията 

възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт или на 

вложена некачествена резервна част, е съгласен да отстранят същата изцяло за 

тяхна сметка.   

15. Съгласен е да извършва следгаранционно сервизно и техническо обслужване на 

автомобилите, които подлежат на гаранционна поддръжка, в случай, че по време на 

действие на сключения договор изтече гаранционното им обслужване или се наложи 

ремонт, който не се покрива от гаранцията на автомобила. 

16. Съгласен е в случай, че по време на действието на сключения договор ТП „ДГС 

Стара Загора” придобие други автомобили или горскостопанска техника да поемат 

следгаранционното сервизно и техническо обслужване и за тях. 

17. Съгласен е в случай, че някой от изброените в Техническата спецификация не е 

собственост на ТП “ДГС Стара Загора”, същият да отпадне от списъка с 

автомобилите, подлежащи на следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

без да се дължат неустойки и обезщетения от страна на Възложителя. 

18. Поема пълна отговорност за качеството и гаранцията на доставяните от него 

резервни части и консумативи и за извършените ремонти. 

19.Известно му е, че Възложителят не се ангажира за пълно усвояване на 

финансовите и количествени параметри определени при откриване на процедурата. 

20. Декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

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

условията на труд . 

 

Участникът „ФБ Ауто“ ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на 

поръчката,с което декларира,че: 

1. Съгласен е със срока за изпълнение на поръчката – 24 /двадесет и четири/ 

месеца, считано от датата на сключване на договора. 



2. Доставените резервни части ще са оригинални за съответната марка автомобил, 

нови  и ще отговарят на изискванията за качество в Република България. 

3. В случай, че доставена от тях резервна част има дефект, който пречи на 

нормалната експлоатация, ще подменят и монтират същата с нова, изцяло за тяхна 

сметка. 

4. Съгласен е да доставят резервни части и консумативи в зависимост от нуждите на 

ТП „ДГС Стара Загора”, включително и извън посочените в Техническата 

спецификация. 

6. Съгласен е да доставя резервни части и консумативи както за автомобилна, така и 

за горскостопанска техника, в случай, че ТП „ДГС Стара Загора” придобие нови 

автомобили или горскостопанска техника през срока на действие на сключения 

договор. 

7. Приема условията в проекта на договор – Образец № 9 към документацията за 

участие в процедурата. В случай, че бъдат определени за изпълнител, ще сключат 

договора изцяло в съответствие с проекта, в законоустановения срок. 

8. Предлагат срок за изпълнение на ремонтните дейности, след предоставяне на МПС 

в сервизната база за: 

- лека повреда 1 един ден /календарни дни/. 

/цифром и словом/ 

- средна повреда 2 два дни /календарни дни/. 

/цифром и словом/ 

- тежка повреда 3 три дни / календарни дни /. 

/ цифром и словом / 

9. Предлагат гаранционен срок за извършените работи /посочва се в месеци, цифром 

и словом/ : 6 /шест/ месеца – К3 в методиката за изчисляване на комплексна оценка 

на офертите                                

10.  Предлага срок за доставка на оригинални и нови резервни части, материали и 

консумативи за МПС /посочва се в часове, цифром и словом/: 24 / двадесет и 

четири/ часа – К4 в методиката за изчисляване на комплексна оценка на офертите 

11. Предлага 10% /десет процента/ /посочва се в проценти, цифром и словом/ 

отсъпка на оригинални и нови резервни части, материали и консумативи за МПС, 

извън техническата спецификация– К5 в методиката за изчисляване на комплексна 

оценка на офертите 

 12. Съгласен е със срока за доставка на резервни части и консумативи, заявени от 

представител на ТП „ДГС Стара Загора”, които не са налични в склада - до 1 работни 

дни, считано от датата на писмената поръчка за доставка. 

13. Декларира, че работното време на сервиза е не по-малко от 8 часа в денонощие. 

Приемането на автомобилите за техническо обслужване ще се извършва в рамките 



на един ден, без предварително записване и при необходимост ще се изготвят 

графици за обслужвания и ремонт. Декларира, че сервизните книжки ще се 

попълват с описан обем на обслужване, дата, километри, подпис и печат. 

14. Съгласен е да издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от 

тях ремонтни дейности по автомобилите, за срок не по-малко от гаранционния срок 

на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на гаранцията 

възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт или на 

вложена некачествена резервна част, е съгласен да отстранява същата изцяло за 

своя сметка.   

15. Съгласен е да извършва следгаранционно сервизно и техническо обслужване на 

автомобилите, които подлежат на гаранционна поддръжка, в случай, че по време на 

действие на сключения договор изтече гаранционното им обслужване или се наложи 

ремонт, който не се покрива от гаранцията на автомобила. 

16. Съгласен е в случай, че по време на действието на сключения договор ТП „ДГС 

Стара Загора” придобие други автомобили или горскостопанска техника да поема 

следгаранционното сервизно и техническо обслужване и за тях. 

 17. Съгласен е в случай, че някой от изброените в Техническата спецификация не е 

собственост на ТП “ДГС Стара Загора”, същият да отпадне от списъка с 

автомобилите, подлежащи на следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

без да се дължат неустойки и обезщетения от страна на Възложителя. 

18. Поема пълна отговорност за качеството и гаранцията на доставяните от него 

резервни части и консумативи и за извършените ремонти. 

 19.Известно им е, че Възложителят не се ангажира за пълно усвояване на 

финансовите и количествени параметри определени при откриване на процедурата. 

 20.Декларира, 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 цялостно и обстойно разглеждане на документите по чл.39 от ППЗОП, 

представени от участниците в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Техническо обслужване, профилактика, основен и текущ 

ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС 

Стара Загора“ за срок от 24 месеца“ за съответствие  с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установи, 

че: няма липсващи документи, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности и фактически грешки. 

 



ІІ. След направеното обощаване Комисията пристъпи към проверка за пълнотата на 

финансовото предложение в съответствие с изискванията за представянето му в 

плик „Предлагани ценови параметри“ на двамата допуснати участници. 

 На 26.05.2020г. в 11:30 часа в Административната сграда на ТП ДГС Стара 

Загора,находяща се в град Стара Загора,на ул.“12-ти пехотен полк“ №22 беше 

проведено третото заседание на Комисията на което бяха разгледани ценовите 

предложения на участниците.На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците. 

ІІІ.Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ за обществена поръчка за обществена поръчка с предмет „Техническо 

обслужване, профилактика, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и 

консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ за срок от 24 месеца“ 

на участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД. 

Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно Образец №3,състоящ се от 10 

страници, надлежно попълнени и подписани от законния представител на 

дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер както следва:  

1.Предлагана цена за доставка на всички примерно изброени части, материали и 

консумативи в техническата спецификация общо в размер на 55 349.00(петдесет и 

пет хиляди триста четиридесет и девет)лева без ДДС - К1 в методиката за оценка;  

2.Предлагана цена за положен труд на база един сервизен час 20.00 /двадесет/ лева 

без ДДС -К2 в методиката за оценка; 

ІV.Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ 

ПАРАМЕТРИ за обществена поръчка за обществена поръчка с предмет „Техническо 

обслужване, профилактика, основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и 

консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ за срок от 24 месеца“ 

на втория участник „ФБ Ауто“ ЕООД. 

 Плика съдържа 1(един) брой документи, а именно Образец №3,състоящ се от 10 

страници, надлежно попълнени и подписани от законния представител на 

дружеството. Ценовото предложение на участника е в размер както следва:  

1.Предлагана цена за доставка на всички примерно изброени части, материали и 

консумативи в техническата спецификация общо в размер на 56 527.00 /петдесет и 

шест хиляди петстотин двадесет и седем/ лева без ДДС- К1 в методиката за оценка;  



2.Предлагана цена за положен труд на база един сервизен час 25.00 /двадесет и 

пет/ лева без ДДС -К2 в методиката за оценка; 

С оповестяването на ценовото предложение на участника „ФБ Ауто“ ЕООД приключи 

публичната част на заседанието. 

Съгласно критериите,показателите и тяхната относителна тежест,заложени от 

Възложителя в Методиката за изчисляване на комплексната оценка на 

офертите,Комисията пристъпи към изчисляване на Комплексните оценки на 

офертите на двамата участници в процедурата по формулата КО=К1+К2+К3+К4+К5. 

IV. Изчисляване на оценката на участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД: 

Изчисляване на К1: 

Участникът „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД е предложил най-ниска цена за доставка на всички 

примерно изброени части,материали и консумативи в размер на 55 349.00(петдесет 

и пет хиляди триста четиридесет и девет)лева без ДДС, поради което получава 30 

точки. 

Изчисляване на К2: 

Участникът „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД е предложил най-ниска цена за един отработен час в 

размер на 20.00(двадесет)лева без ДДС, поради което получава 25 точки. 

Изчисляване на К3: 

6 месеца :6 месеца х15т = 15 точки 

Изчисляване на К4: 

Участникът „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД е предложил срок за доставка на резервни части, 

материали и консумативи – 20 (двадесет)часа,което е най-краткия срок за доставка, 

поради което получава 20 точки. 

Изчисляване на К5: 

5% : 10% х10т= 5 точки 

След прилагане на формулата заложена в методиката за изчисление на резултатите 

на участниците, а именно: КО=К1+К2+К3+К4+К5, 

КО на офертата на участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД гр. Стара Загора се формира по 

следния начин: 



КО=30+25+15+20+5=95 точки 

V. Изчисляване на оценката на участника „ФБ Ауто“ ЕООД: 

Изчисляване на К1: 

55 349.00 : 56 527.00 х30т = 29.37точки 

Изчисляване на К2: 

20 лева:25 лева х25т = 20 точки 

Изчисляване на К3: 

6 месеца :6 месеца х15т = 15 точки 

Изчисляване на К4: 

20 часа :24 часа х20т= 16.67 точки 

Изчисляване на К5: 

Участникът „ФБ Ауто“ ЕООД е предложил най-висок процент търговска отстъпка при 

доставка на оригиналните и нови резервни части, материали и консумативи за МПС 

извън техническта спецификация,а именно 10% ,поради което получава 

максималния брой  от 10 точки. 

 

След прилагане на формулата заложена в методиката за изчисление на резултатите 

на участниците, а именно: КО=К1+К2+К3+К4+К5, 

КО на офертата на участника „„ФБ Ауто“ ЕООД  се формира по следния начин: 

КО=29.37+20+15+16.67+10=91.04 точки 

Предвид констатираните обстоятелства, комисията извърши следното 

КЛАСИРАНЕ: 

Комисията класира по критерий „икономически най-изгодна оферта“ участниците в 

открита процедура по реда на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Техническо обслужване, профилактика, основен 

и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от 

ТП „ДГС Стара Загора“ за срок от 24 месеца“  



І-ВО МЯСТО –участник „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД гр. Стара Загора с получена комплексна 

оценка КО=К1+К2+К3+К4+К5 в размер на 95 точки.    

ІІ-РО МЯСТО – участник „ФБ Ауто“ ЕООД с получена комплексна оценка 

КО=К1+К2+К3+К4+К5 в размер на 91.04 точки.    

На база на извършеното класиране Комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за  „Техническо обслужване, профилактика, основен и текущ ремонт, 

доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара 

Загора“ за срок от 24 месеца“  с участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД гр. Стара Загора. 

 Този доклад се състави на 26.05.2020г. и е предаден на Възложителя за 

утвърждаване на същия ден заедно с цялата документация. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …п...зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ инж. Анна Стойкова/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1…п...зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП                        2. …п...зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ Галина Стоянова /              / Румяна Атанасова / 


