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вх. № ПО-05-32/08.06.2020г. 
 

ПРОТОКОЛ №1 
 
 

Днес 08.06.2020г. в сградата на ТП ДГС Ивайловград, комисия, назначена  
със Заповед № РД-10-160/08.06.2020г. на Директора на ТП ДГС Ивайловград, 

за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка 
на офертите в откритата процедура с предмет: Доставка на резервни части 
за МПС по заявка на ТП ДГС Ивайловград”, открита с Решение № РД-10-

107/28.04.2020г., регистрирано в АОП под № 975604 , изменено с Решение № 
РД -10-124 от 12.05.2020г ,регистрирано в АОП под №978220 ,публикувано 
обявление № ID 975606 в РОП, в състав: 
1.Председател: инж.Николай Хорозов-  технолог в ТП ДГС Ивайловград 

 

 Членове: адв. Анастасия Йорданова – юрист 

          Валентина Катранджиева – счетоводител при ТП ДГС 
Ивайловград. 

 

             Се събра на публично заседание, за да извърши подбор на кандидатите 
и участниците, да разгледа и оцени подадените оферти. Председателят на 
комисията откри заседанието на същата дата в указания час, след което получи  
извлечение от регистъра на подадените оферти, ведно с офертите и подписа 
протокола, по чл.48, ал.6 от ППЗОП. 
              Комисията установи, че до изтичане на предварително определеният 
от Възложителя срок – 17:00 ч. на 05.06.2020г. е подадена една оферта от 
участник, както следва:  

              1.”МиК МОНТ АВТО” ЕООД, гр.Монтана, с вх. № ПО-05-28/05.06.2020 г. 
в  10:55 ч. 
  

               Всеки член на комисията попълни и подписа декларация за липса на 
обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. 
               На заседанието не присъства представител на участника или други 
външни за комисията лица, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. 
               Комисията пристъпи към отваряне на опаковката подадена от 
участника МиК МОНТ АВТО ЕООД, гр. Монтана 

              При разглеждане и отваряне на офертата на участника, комисията 
установи: 

               Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка, с 
ненарушена цялост, с посочени данни за участника, адрес за кореспонденция, 

телефон. 
               След отваряне на  опаковката Комисията установи, че в същата се 
съдържа запечатан непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение”  и 



техническо предложение за изпълнение на поръчката, както и магнитен носител 
с надпис: ЕЕДОП. 
                След проверка на представените от участника в опаковката документи 
и съответствието им с изискванията на възложителя, плик с надпис „Ценово 
предложение” и техническото предложение за изпълнение на поръчката се 
подписаха от трима от членовете на комисията, без същите да се разглеждат 
относно съдържащата се в тях информация.  
                С извършване на горепосочените действия съгласно чл.54, ал.6 от 
ППЗОП, комисията  приключи публичната част  от заседанието си. 

                Комисията продължи работата си на закрито заседание. В изпълнение 
разпоредбата на чл.54, ал.7 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане 
на представените от участника „МиК МОНТ АВТО” ЕООД, гр.Монтана, 
документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно 
съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя – ТП ДГС Ивайловград. 

 

                 Председателят на комисията обяви гласно пред членовете, 

съдържащи се в опаковката документи, а именно: 

                 1.Опис; 

                   2.Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ 
представен на магнитен носител; 

                 3.Заявление за участие; 
                   4.Декларация за обстоятелствата по чл.39, ал.3, т.1 буква  от 
ППЗОП – Приложение № 4; 

                   5.Техническо /предложение за изпълнение на поръчката - 

Приложение № 3 

                 6.Декларация по чл.42,ал.2т.2 от ЗМИП-Приложение №5 

                 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник-Приложеие№8; 

                 8.Декларация за конфиденциалност –Приложение№9 

                 9.Декларация за спазени задължения-Приложение №10 

                10.Запечатан непрозрачен плик с надпис „ценово предложение„. 
                    Комисията, установи, че съдържанието на опаковката отговаря на 
приложения опис на документите.   
 Комисията пристъпи към разглеждане на представените от участника 
документи по чл.39 ал.2 от ППЗОП и извърши преценка относно съответствието 
им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 

Възложителя – ТП ДГС Ивайловград. 

                  Декларирането на липсата на основания за отстраняване и 
съответствието с поставените от Възложителя критерии за подбор се извършва 
от участниците, чрез попълване и представяне на електронен  ЕЕДОП.   
                  Комисията разгледа съдържащата се в ЕЕДОП представен на 
магнитен носител информация, извърши преценка за съответствието на 
участника с изискванията към личното му състояние и критериите за подбор и 
установи: 

                  Вписани са необходимите данни за участника „МиК МОНТ АВТО” 
ЕООД, гр.Монтана,ЕИК: 111589451  със седалище и адрес на управление, 
имейл адрес, телефонен номер и лице за контакт. 
                   Комисията направи проверка в Търговски регистър в Агенцията по 
вписванията и установи съответствие на заявените данни. 
                 В представеният електронен ЕЕДОП, участникът е декларирал, че 
няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори, няма 
да ползва подизпълнители за изпълнение на поръчката и няма да използва 
капацитета на трети лица, за да изпълни критериите  подбор. Че разполага с 
търговски обекти на територията на страната, като за техническото изпълнение 



и контрол на заявките отговаря технически правоспособно лице –Красимир 
Димитров Кирилов – управител на дружеството..   
                    Комисията приема, че с оглед декларираната информация в 

електронният  ЕЕДОП, както и от представените доказателства, участникът 
отговаря на изискванията за лично състояние и обявените от Възложителя 
критерии за подбор, поради което не се налага представяне на допълнителни 
документи и информация по реда на чл.54, ал.9 от ППЗОП и взе решение, 

офертата на участника да бъде допусната до разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение. 
                     Комисията пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката на „МиК МОНТ АВТО” ЕООД,           
гр. Монтана  и проверка на съответствието с изискванията на Възложителя, 
като установи, че участникът декларира че е: 

1. Запознат, че обект на техническо обслужване са сухопътни моторни 
превозни средства и заявява, че ще изпълни услугата, предмет на настоящата 
обществена поръчка, качествено и при спазване на съответните професионални 
стандарти и изисквания и в пълно съответствие с условията на възложителя, 
описани в техническата спецификация към документацията за участие и 
приложения проект на договор за обществена поръчка. 

2. Приема условията за изпълнение на обществената поръчка.  
3. Съгласен е да изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) 

месеца, считано от датата на сключване на договора. 
4.Съгласен е мястото на изпълнение на поръчката да е  Административната 

сграда на ТП  Ивайловград 

5. Ще предостави на Възложителя доказателство за актуалната единична 
цена, на която се предлагат необходимите резервни части или консумативи в 
търговската мрежа, необходими за извършването на техническото обслужване и 
ремонта на автомобилите, незаявени в списъка /таблицата/ – част от ценовата 
оферта. 

 6  За извършените доставки, ще издава фактура, в която се вписват номер 
на договор, вид на доставените резервни части. 

7.Срокът за изпълнение на доставката ще да бъдат минимум:3 работни дни 
(не повече от 3 три работни дни) от приемането на заявката; 

Гаранционният срок на доставените резервни части и консумативи ще е 
съобразно гаранцията на производителя им и започва да тече от датата на 
фактурата за извършената услуга.  

В случай, че резервните част или консумативи има дефект, който пречи на 
нормалната му експлоатация, Изпълнителят дължи подмяна  на същите с нова, 
изцяло за своя сметка. 

 Запознати сме, че обект на техническо обслужване са сухопътните моторни 
превозни средства, описани по-долу: 

№ Рег. № на 
автомобила 

Марка Модел Вид гориво Година 

На 
производство 

1 Х 35-16 АТ УАЗ 2206  БЕНЗИН 04.10.1996 

2 Х 31-13 АТ ВАЗ 21214  БЕНЗИН 11.02.2006 

3 
Х 36-73 АТ ЛАДА ЛАДА 

4Х4 

M 2121 40 Y БЕНЗИН/ ГАЗ 01.02.2016 

4 Х 94-44 АМ ВАЗ 21213  БЕНЗИН 16.01.2003 

5 Х 34-99 АТ ВАЗ 2102  БЕНЗИН 01.02.1983 

6 Х 04-42 ВМ УАЗ 31514  БЕНЗИН 25.02.2005 

7 Х 35-14 АТ УАЗ 31512  БЕНЗИН 24.11.1988 

8 Х 97-47 АН УАЗ 31514  БЕНЗИН 25.02.2005 



9 

Х 75-65 ВС ГРЕЙТ УОЛЛ 
ХОВЕР      

K5N 

CC6461KM29 

LHD 

БЕНЗИН/ГАЗ 22.10.2012 

10 
Х 71-81 ВМ ТОЙОТА 

ХАЙЛУКС     
N2 

БОРДОВИ 

ДИЗЕЛ 09.07.2009 

11 Х 58-11 ВМ ДЕУ РЕЙСЕР  БЕНЗИН 24.02.1994 

12 

Х 92-62 ВС ГРЕЙТ УОЛЛ 
СТРИЙД 5   

K2 

CC1031PS6 

CC1031PS6A 

ДИЗЕЛ 20.12.2012 

13 Х 09-66 ВТ ЛАДА ЛАДА 
4Х4   

2121 40 Y БЕНЗИН 31.01.2013 

14 
Х 70-45 КК ЛАНДРОВЕР 

ФРИЛАНДЕР      
 ДИЗЕЛ 11.04.2001 

 

 

В случай, че по време на действието на договора „ЮИДП” ДП – гр. Сливен 
ТП придобие други МПС-та, или отпадне обслужването в оторизиран сервиз на 
вече притежавани такива, които се стопанисват от ТП „ДГС Ивайловград”, ще 
поемат  доставка на резервни части и за тези автомобили 

Не възразяват за това, че в случай, че някой от изброените по-горе автомобили 
вече не се стопанисва от ТП „ДГС Ивайловград”, същият отпада от списъка с 
автомобилите,   без да се дължат неустойки и обезщетения от страна на 
Възложителя 

   Участникът е  представил и всички останали декларации по образец.. 

                       След разглеждане на представеното от участника техническо 
предложение, комисията прецени, че участникът отговаря на предварително 
обявените условия от Възложителя, с оглед на което единодушно взе решение, 

че следва да разгледа ценовото  му предложение . 
                       На основание чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП, председателят на 
комисията, насрочи следващото заседание, на което ще се отвори и оповести 
ценовото предложение за 15.06.2020г. от 10:00ч. в сградата на ТП ДГС 
Ивайловград , ул. ”Св.Св.Кирил и Методий„ № 14 

                      Съобщението за датата, мястото и часа на отваряне на плика с 
надпис „Предлагани ценови параметри”, ще бъде публикувано в профила на 
купувача от Възложителя. 
                      Заседанието на комисията приключи в 11 15ч. Протоколът е 
изготвен и подписан от членовете на комисията на 08.06.2020г. 
                    Комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. инж. Николай Хорозов –  ………………….. 

 

2. адв. Анастасия Йорданова – ........................................ 

 

3. Валентина Катрандиева– ............................................................. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


