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                           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                      „ЮГОИЗТОЧНО  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП СЛИВЕН 

                        ТП  ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СЛИВЕН 
                           
 

       гр. Сливен  ул.Орешак № 15-А              044 /62 27 42       факс 044/ 66 25 28 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ ПО-05-96/29.06.2020 год. 

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 
 
 

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и чл. 172, ал. 3 от ЗГ, в изпълнение разпоредбите на чл. 106, ал. 6 от 

ЗОП, и след като се запознах с процедурните действия и установените факти и обстоятелства от 
комисията и направените от същата предложения към възложителя, обективирани в Протокол № 

1/05.06.2020 г., Протокол № 2/26.06.2020 г. и Доклад, с Вх. № ПО-05-95/26.06.2020 г., чийто състав на 

комисията е определен с моя заповед № ПО-05-83/03.06.2020 г., относно провеждане на процедура за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 74 и сл. от ЗОП и ППЗОП – открита 
процедура, с обект – доставка, и предмет на изпълнение: „Следгаранционно сервизно и техническо 

обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, 

доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и принадлежности за МПС и 

селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по обособени позиции за срок от 24 

месеца; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж 

на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани 
от ТП „ДГС Сливен”, открита с Решение ПО-05-57/30.04.2020 г. на Директора на Териториално 

Поделение „Държавно горско стопанство –гр. Сливен, както и цялата документация събрана в хода на 

проведената процедура, 

 

 

УСТАНОВИХ, ЧЕ: 

1. В срока, определен за получаване на заявления за участие в процедурата редовно са подадени пет 

заявления за участие, а именно: 

КАНДИДАТ № 1: „ЕВРОСЪРВИЗ” ЕООД, като офертата е подадена и вписана в нарочен Регистър 

за приемане на заявления № 3, участник подал оферта, с вх. № ПО-05-80/02.06.2020 г. в 14.10 часа 

КАНДИДАТ  № 2: „АУТО ЧЕРКЕЗОВ” ООД, като офертата е подадена и вписана в нарочен 

Регистър за приемане на заявления № 4, участник подал оферта, с вх. № ПО-05-81/02.06.2020 г. в 16.09 

часа.  

Комисията не е установила несъответствия, непълноти и/или липси в офертите на кандидатите. 

2. Допуснати до участие са и петимата участника. 

3. В хода на разглеждане на техническите и ценови предложения, комисията не е установила никакви 

пороци и/или несъответствия в офертите на участниците, за което и тримата са допуснати до крайния 
етап на процедурата – оценка на ценовите им оферти, съгласно изискванията на възложителя и 

критерият за възлагане. 

4. Спазени са изискванията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, относно реда и начина на разглеждане и 
оценяване на техническите и ценовите предложения. 

5. От процедурата няма отстранен кандидат/участник. 

Предвид горепосочените обстоятелства и предложенията на комисията към възложителя, във връзка с 

доклада на комисията – в качеството й на помощен орган към възложителя, взех следното решение: 
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I. ОБЯВЯВАМ: 

1. Класиране предложено от комисията, както следва: 

ПЪРВО МЯСТО: „АУТО ЧЕРКЕЗОВ” ООД, ЕИК 200920538 с получена комплексна оценка за 
Обособена позиция № 1 от 90 точки. 

 

ВТОРО МЯСТО: „ЕВРОСЪРВИЗ“ ЕООД, ЕИК 102895118 с получена комплексна оценка за 
Обособена позиция № 1 от 49.59 точки. 

 

II. ЗA ИЗПЪЛНИТЕЛ 
на обществената поръчка по смисъла на ЗОП с обект – доставка, и с предмет на изпълнение: 

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни 

на тях услуги, включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, гуми, консумативи и 

принадлежности за МПС и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” по 
обособени позиции за срок от 24 месеца; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Следгаранционно 

сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и други сходни на тях услуги, 

включително ремонт, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за МПС 
и селскостопанска техника, стопанисвани от ТП „ДГС Сливен” 

 

III. ОПРЕДЕЛЯМ: 
„АУТО ЧЕРКЕЗОВ” ООД, ЕИК 200920538, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, 

общ.Сливен, ж.к. ”Речица”, ул. „Възраждане” № 7, представлявано от (чл. 37 от ЗОП) Черкезов и (чл. 37 от ЗОП) 

Черкезова – в качеството им на законни представители и съдружници при основни параметри, съгласно 

техническото предложение и предложените ценови параметри от офертата на участника, със следните  
МОТИВИ: 

Предвид критерият за възлагане, икономически най – изгодна оферта, определена по критерия 

„оптимално съотношение качество/цена”, съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 2, т.3 от ЗОП, съгласно 

утвърдената методика за оценка на офертите, резултатите от работата на комисията, относно 
установените и удостоверени факти и обстоятелства, извършените законово допустимите и оптимални в 

сроковете си действия на комисията, както и всички предложение на кандидатите са публично достъпни 

и прозрачността им е осигурена. 

Предложенията на участниците са формални изявления, относно техническите и ценови предложения, 

обективирани на материален носител и представляват удостоверителните изявления на своя издател 

материализирани в графично изписване на предлаганите параметри в числово и/или цифрово изражение.  

Неразделна част от договора за изпълнение е Техническата спецификация, Техническо предложение за 

изпълнение и Ценовото предложение за изпълнение на участника. 

При сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, се включват всички 

предложения, условия и параметри на поръчката, които са посочени от участника в неговата оферта и 

въз основа на които е допуснат до участие и е определен за изпълнител. 

 

IV. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ. 

 

Гаранцията за изпълнение е 1% от прогнозната стойност на поръчката, а именно: 700,00 /седемстотин 

лева/ да се внесе по начин и ред и в срок, съгласно условията на поръчката и ЗОП. 

Препис от настоящото решение да се сведе до знанието на участниците.  
Препис от настоящото решение да се сведе до знанието на всички заинтересувани лица за сведение, 

както и до съответните длъжностни лица от ТП ДГС Сливен за сведение и изпълнение. 

Препис от настоящото решение да се публикува в профила на купувача на стопанството към 
електронната преписка на поръчката при спазване на чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, на 

адрес: https://www.uidp-sliven.com/procedures/4256. 

На основание чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „а” от ЗОП настоящето решение може да бъде обжалвано в 10 – 
дневен срок от получаването му пред Комисия за защита на конкуренцията. На основание чл. 199, ал. 1 

от ЗОП жалбата до Комисия за защита на конкуренцията се подава с копие до Възложителя – директора 

на ТП ДГС Сливен. 

https://www.uidp-sliven.com/procedures/4256
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Орган, който отговаря за процедурите по обжалване – Комисия за защита на конкуренцията, гр. 

София 1000, бул. „Витоша” № 18, Република България. 

 

 

ИНЖ. ДИМО ДИМОВ ……./заличено по реда на чл.37 от ЗОП/……. 

Директор ТП „ДГС Сливен” 

                  
                                                                   
ДМ/ДМ        
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