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Вх. № ПО-09-100
гр. Котел, 24.07.2020 г.
УТВЪРДИЛ: /п/,/п/*
* заличена информация, съгласно чл. 37 от ЗОП
ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ
ДИРЕКТОР НА ТП „ДГС КОТЕЛ"
дата на утвърждаване: 24.07.2020 г..
ДОКЛАД

правно основание:
чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП от дейността на комисията по
провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 74 и сл. от ЗОП и ППЗОП – открита
процедура, назначена със заповед № РД-10-287/ 17.07.2020 г. видоизменена със Заповед № РД10-291/ 21.07.2020. на Директора на ТП "ДГС Котел", за разглеждане, оценка и класиране на
получените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект – доставка, и с
предмет: „Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и
профилактика на МПС, включително доставка на резервни части по заявка на
Възложителя- ТП „ДГС Котел” за срок от 24 месеца”, считано от датата на сключване на
договора или до достигане на максималния прогнозен ресурс, открита с решение № РД-10237/05.06.2020 г. на директора на ТП "ДГС Котел".
Комисията, определена да проведе процедурата, е в състав:
Председател: Ванина Кръстева - юрисконсулт;
Членове:
1. Иванка Христова Тинева- гл. счетоводител при ТП „ДГС Котел”;
2. инж. Мария Симеонова- завеждащ административна служба в ТП „ДГС Котел”;
3. инж. Илияна Методиева- лесничей в ТП „ДГС Котел”;
4. Иван Апостолов- лесничей в ТП „ДГС Котел“.
В срока за получаване на заявления за участие не са постъпвали запитвания от заинтересувани
лица, относно условията на процедурата и методиката за оценка.
Няма подадена жалба в сроковете, съгласно ЗОП.
До съставянето на настоящия доклад от комисията са проведени две заседания – две публични
и едно закрито.
Всички заседания са проведени от редовния състав на комисията.
Няма член от комисията който да е направил самоотвод или да е изразил особено мнение при
вземане на процедурните решения. Заповедта за определяне на състава на комисията, ведно с
реквизитите й, е издадена след изтичане на срока за получаване на оферти, съгласно чл. 51, ал. 1
от
ППЗОП.
Работата на комисията по разглеждане на офертите, опис на приложените документи, оценки,
анализи, мотиви за решения, изводи и други действия и заключения от заседанията й, са
удостоверени в следните протоколи:
- Протокол № 1/17.07.2020 година с № ПО-09-95/20.07.2020 г. (по описа на вх. п. рег. на ТП „
ДГС Котел“) – за първо публично и второ закрито заседания.
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- Протокол № 2/24.07.2020 година с № ПО-09-99/24.07.2020 г. (по описа на вх. п. рег. на ТП „
ДГС Котел“) – за второ публично заседание за отваряне на ценовите параметри (оферти) на
участниците.
Протоколите са неразделна част от този доклад. Процедурата е подготвена въз основа на:
- заповед № РД-10-228/03.06.2020 г. на директора на ТП „ ДГС Котел“ за откриване на
процедурата;
- заповед № РД-10-229/03.06.2020 г. на директора на ТП „ ДГС Котел“ за провеждане на
пазарни проучвания;
- проведени пазарни консултации, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП;
- утвърден доклад от проведените пазарни проучвания;
- процедурата не подлежи на предварителен контрол, предвид вида на поръчката, обектът на
поръчката – услуга, и прогнозната стойност на поръчката, съгласно Методическо указание на
Агенцията по обществени поръчки с рег. номер: МУ – 2 от 10.01.2020 г. – публикувана на
официалния сайт на АОП, а именно: не подлежат на предварителен контрол обществени
поръчки, за които са налице следните условия – прогнозна стойност равна или по-голяма от 200
000,00 лева за услуги и доставки и откриването на поръчката се обявява, чрез обявление.
Процедурата е открита с решение № РД-10-237/05.06.2020 г. на директора на ТП „ ДГС Котел“
с изх. № ПО-05-8/05.06.2020 г., вписано на 08.06.2020 г. в РОП с УИН (ID) импортен
980955/05.06.2020 г., и обявление с изх. № ОП-05-9/05.06.2020 г., изпратено за публикуване в
ОВ на ЕС и получено на 05.06.2020 г. с референтен № TED14/2020- 980959 и публикувано в
същия вестник на 08.06.2020 г. с № 2020/S 111-269248 и същото публикувано (вписано) в РОП
УИН (ID) 980959/08.06.2020 г. и Уникален номер на поръчката в РОП 02716-2020-0086, с номер
на електронната преписка 4396 в профила на купувача на ТП „ ДГС Котел“ за 2020 г.
Процедурата се провежда по реда на чл. 74 и сл. от ЗОП и чл. 51 и сл. от ППЗОП – „открита
процедура”, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Към електронната преписка на обществената поръчка в срок и по надлежен начин и ред е
публикувана документацията за участие, както и всички документи по провеждането й,
подлежащи на публикуване, съгласно ЗОП.
Регистърът с вписаните заявления, ведно с подадените оферти, е получен от председателя на
комисията с предавателно-приемателен протокол, съгласно чл. 48, ал.6 от ППЗОП. С
горепосоченото действие, на 17.07.2020 г. в 10,00 часа в административната сграда на ТП „ ДГС
Котел“, комисията започва своята работа при спазване на предварително обявените дата, място
и час на своето първо открито публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите,
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване. Такива на първото публично заседанието не присъстват, което е удостоверено в
присъствен списък, подписан от членовете на комисията. Заявление за участие в определения
срок, е подал само един кандидат, а именно:
1. "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД- гр. Сливен, като офертата е подадена лично от Янко Черкезовуправител и вписана в нарочен Регистър за приемане на заявления с входящ номер № ПО-0994/ 16.07.2020 г., в 14:49 ч.
В регистъра за приемане на оферти са записани всички данни, съгласно чл. 48, ал.1 от ППЗОП.
Заявлението е подадено, ведно с документите към него в непрозрачен, запечатан и с
ненарушена цялост опаковка, на който е изписан изискуемите по ЗОП данни за кандидата,
съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
Заявлението е подадено редовно и в срок – до 17,00 часа на 16.07.2020 г., съгласно условията на
поръчката.
В същата законова последователност на действията, членовете на комисията са подписали
декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, с които заявяват, че са запознати със своите права
и задължения, съгласно чл. 51, ал. 5, 6, 7, 9 и 13 и чл. 52 от ППЗОП.
Комисията провежда процедурата, съгласно ЗОП и ППЗОП, като първо провежда
предварителен подбор и после разглежда офертите, съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗОП, във връзка с
чл. 53 и сл. от ППЗОП.
Съгласно протокол № 1/17.07.2020 година е видно, че редът за разглеждане на заявленията за
участие и работата на комисията е спазен, съгласно ЗОП и ППЗОП. От същия протокол е видно,
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че на членовете на комисията е пояснен и редът по който ще се разгледа офертата, съответно
определен е график за работа на комисията, като същият е подробно обяснен и удостоверен в
протокол № 1/17.07.2020 година.
Заявленията се разглеждат по реда на тяхното подаване – в случая е само едно заявление. В
същия протокол № 1 са удостоверени приложените от кандидата документи в опаковката му –
подробно описани, както и съдържанието на офертата му. Комисията провежда на 17.07.2020 г.
второ редовно закрито заседание, относно преглед на документите, на офертата и доказателства
за личното състояние на кандидатите и съответствието им с критериите за подбор, декларирани
от тях, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително поставените условия от възложителя, посочени
в документацията за участие. Заключенията на комисията са удостоверени в същия протокол №
1/17.07.2020 г. Не са установени несъответствия, непълноти и/или липси в офертите на
единствения кандидат.
Кандидатът –"АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД ще ползва ресурса на трето лице, относно неговите
технически и професионални способности. Кандидатът посочва следното трето лице:
- „Кирилов и сие 2016” ЕООД с ЕИК: 203879744. За дружеството е установено следното:
Представен е отделен еЕЕДОП, надлежно попълнен и валидно подписан, съгласно служебна
справка в ТР към АВ – неразделна част от процедурната преписка. Спазени са изискванията на
ЗОП и условията на поръчката, относно третите лица, съответно последните да отговарят на
същите минимални изисквания и условията за подбор, досежно вида на предлагания от тях
ресурс, съответно за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Дружеството разполага с една база, съответно в гр.Котел.
Дружеството доказва обвързаността си с "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД, относно предоставените си
ресурси, посредством представена декларация. От съдържанието му е видно, че „Кирилов и сие
2016” ЕООД предоставя на "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД своите технически и професионални
способности за срока на договора при изпълнение на поръчката от определеното за изпълнител
лице.
Дружеството е представило всички изискуеми документи и отговаря на минималните
изискванията на възложителя и ЗОП, относно личното му състояние и критериите за подбор.
Кандидатът – „АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД, чрез третото лице, ще ползва една специализирана
база, а с включена собствената си такава, общо са 2 (две) бази, които са следните:
„АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД – една специализирана база в гр. Сливен;
„Кирилов и сие 2016” ЕООД – една база в гр. Котел.
Независимо от обстоятелството, че има само един кандидат – „АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД,
комисията следва да разгледа приложените документи, съответно да извърши оценка по всички
показатели, съгласно методиката за оценка.
„АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД е представил всички изискуеми документи и отговаря на
минималните изискванията на възложителя и ЗОП, относно личното му състояние и критериите
за подбор.
Предвид горното, съгласно протоколно решение № 1 от протокол № 1, комисията допуска
„АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД до последващо участие в процедурата – етап за разглеждане и оценка
на техническото предложение и оценка по съответните показатели от комплексната оценка.
Критерият за възлагане е въз основа на:
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.
Съгласно методиката за оценка крайното класиране се определя на база най- висока крайна
Комплексна оценка (Ккомпл) по точкова система, като максималният брой точки които
участникът може да получи по Ккомпл. е 100 точки. Участниците се класират по низходящ ред.
Комплексната оценка, съответно показателите са:
Ккомпл. = К1+К2+К3+К4+К5, като показателите К1 и К4 са ценови, а показателите К2, К3 и К5
са показатели включващи качествени признаци и характеристики от предмета на обществената
поръчка. Показателите са:
Показател К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в техническата
спецификация видове резервни части, изчислява се по формула – тежест 50 точки.
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Показател К2: Срок за доставка на резервни части и консумативи, освен по списъка в
спецификация, така и за тези извън списъка от същата спецификация, считано от момента на
подаване на заявката от възложителя – тежест 10 точки.
Показател К3: : Брой база/и за извършване на ремонта на МПС – предмет на поръчката,
която/то следва да е/са само с местоположение в района на дейност на ТП "ДГС Котел",
включително и град Котел: – тежест 30 точки.
Показател К4: Предложената крайна цена за извършването на услуги за 1(един) сервизен час
труд (от 60 минути) без вкл. ДДС, изчислява се по формула – тежест 5точки.
Показател К5: Предложена търговска отстъпка от единичните цени за оригинални резервни
части, извън списъка посочен в техническата спецификация, спрямо цената обявена в
търговските му обекти към датата на заявка, като обявеният % търговска отстъпка остава
фиксиран за целия период на изпълнение на договора – тежест 5 точки.
Преди отваряне на ценовите предложения, комисията оценява техническото предложение на
участника, съответно по всички показатели различни от цената.
Кандидатът прави следните предложения по показателите, съответно оценката по същите е,
както следва:
Относно показател К2: Срок за доставка на резервни части и консумативи, освен по списъка в
спецификация, така и за тези извън списъка от същата спецификация, считано от момента на
подаване на заявката от възложителя.
Участникът предлага 4 (четири) работни дни.
Участникът получава по показател К2 максималният брой точки – 10.
Относно показател К3: Брой база/и за извършване на ремонта на МПС – предмет на поръчката,
която/то следва да е/са само с местоположение в община Котел и област Сливен.
Участникът разполага с 2 (две) бази, считано с тази от третото лице, както следва: по една база
в гр. Сливен и гр. Котел.
Участникът получава по показател К3 максималният брой точки – 30.
Относно показател К5: Предложена търговска отстъпка от единичните цени за оригинални
резервни части, извън списъка посочен в техническата спецификация, спрямо цената обявена в
търговските му обекти към датата на заявка. Обявеният % търговска отстъпка остава фиксиран
за целия период на изпълнение на договора.
Участникът предлага 40% (четиридесет процента) търговска отстъпка.
Участникът получава по показател К5 максималният брой точки – 5.
Съгласно протоколно решение № 2, т. 1 от протокол № 1, комисията допуска единствения
участник – „АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД до етап за оценка на ценовото предложение и други
показатели с ценови признаци (К4) и извършване на класиране.
На 24.07.2020 г. от 10,00 часа, съгласно публикувано съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП – за
място, ден и час за отваряне на опаковката с ценовите параметри, комисията провежда
публично заседание – второ по ред.
Сроковете за оповестяване на заседанието са спазени, съгласно ЗОП.
На заседанието не присъства законен представител на участника, негово упълномощено лице
или представители на средствата за масово осведомяване.
Обстоятелствата са удостоверени в присъствен списък – неразделна част от протокол № 2 и
процедурната преписка.
Работата на комисията е удостоверена в протокол № 2/24.07.2020 г.
Ценовото предложение съдържа данни за показател К1 и показател К4, които са ценови данни
за офертата на участника.
Ценовото предложение е представено, съгласно ЗОП и условията на поръчката по образеца.
Съгласно методиката, участниците предлагат крайна обща цена, представляваща сбор от всички
единични цени без ДДС за описаните резервни части по видове автомобили, като получената
стойност се ползва единствено и само за оценка на участниците по показател К1, съгласно
методиката. Тези условия се поясниха пред комисията и се подчерта, че същите са изрично
описани и указани по непротиворечив начин в образеца на ценовите предложения.
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Поясни се също, че договорът се сключва на предварително одобрената максимална прогнозна
финансова стойност в размер до 120 000,00 лева, без ДДС, но изпълнението е съгласно
предложените единични цени без ДДС за всяка резервна част или консуматив – посочена
изрично в табличен вид в приложение № 2 към ценовото предложение, съответно цена за
изпълнение на услугата – предложена от участника на база законово определените разчети за
нормовремената на база 1 сервизен час от 60 минути (предложено от участника в образеца на
ценовата оферта), като заплащането ще се осъществява на база реално изразходено време за
изпълнение на точно определена възложена работа.
Предвид горното, предложенията на участника са следните:
Показател К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в техническата
спецификация видове резервни части, участникът предлага 17 139,80 лева, без ДДС.
Показателят се изчислява по формула.
Показател К4: Предложената крайна цена за извършването на услуги за 1 (един) сервизен час
труд (от 60 минути) без вкл. ДДС в размер на 15,00 лева, без ДДС.
Показателят се изчислява по формула.
Предвид обстоятелството,
че
участникът е
единствен, резултатите по
показателите са следните:
По показател К1 – участникът получава максимален брой точки – 50.
По показател К4 – участникът получава максимален брой точки – 5.
Предвид горното, комплексната оценка за участника е следната: Ккомпл. = К1+К2+К3+К4+К5
или
Ккомпл. = 50+10+30+5+5
Ккомпл. = 100
Участникът получава по Ккомпл. максимален брой точки – 100.
Предвид горното, със свое протоколно решение № 1 от протокол № 2 (стр. 2), комисията прави
класиране, както следва:
На първо място класира:
"АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД- гр. Сливен с крайна комплексна оценка от 100 точки.
На второ място: Няма класиран участник.
Предвид горепосоченото в изпълнение разпоредбите на чл. 60, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, комисията
единодушно прави следното предложение на възложителя:
Предлага на директора на ТП „ДГС КОТЕЛ, в качеството му на възложител, да определи, със
свое решение, за изпълнител на поръчката и да сключи договор за изпълнение за същата,
съгласно техническото и ценовото предложения на участника и при условия, съгласно
изискванията на обществената поръчка, както следва:
„Техническо обслужване на МПС, включващо: основен и текущ ремонт и профилактика на
МПС, включително доставка на резервни части по заявка на Възложителя- ТП „ДГС Котел” за
срок от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на
максималния прогнозен ресурс, с класирания на първо място участник, а именно:
„АУТО ЧЕРКЕЗОВ“ ООД – гр. Сливен с ЕИК: 200920538, със седалище и адрес на управление:
обл. Сливен, общ. Сливен, гр. Сливен, 8805, ж.к. "Речица", ул. "Възраждане" № 7,
представлявано заедно и поотделно от Радостина Тодорова- Черкезова и Янко ЧеркезовУправители, при основни параметри, съгласно техническото и ценово предложения на
участника, както следва:
- при максимална прогнозна финансова стойност на договора в размер до 120000,00 лева, без
ДДС;
-срок на договора – до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане
на максималния финансов ресурс;
- цена за доставка за всяка резервна част или консуматив – съгласно единичните цени
без ДДС предложени от участника по приложение № 2 към ценовото предложение – неразделна
част от договора;
-40% търговска отстъпка от единичните цени при доставка на части и консумативи извън
списъка от таблицата по приложение № 2 към ценовото предложение – съгласно техническото
предложение, неразделна част от договора;
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- търговска гаранция за качество на доставките – 6 месеца, считано от момента на подписване
на предавателно-приемателен протокол, съгласно техническото предложение, неразделна част
от договора;
- срок за доставка на резервна част или консуматив – 4 (четири) работни дни считано от датата
на изпращане на заявката от възложителя към изпълнителя;
- търговска гаранция за качество, относно изпълнението на услугите – 6 месеца, считано от
момента на подписване на предавателно-приемателен протокол, съгласно техническото
предложение, неразделна част от договора;
- срок за пристигане на мобилен екип на мястото на повреденото МПС – до 3 (три) работни дни,
считано от момента на подаване на заявката от възложителя към изпълнителя;
срок за изпълнение на ремонта на МПС – от 5 (пет) работни дни, считано от датата на
постъпване на МПС в специализираната база на изпълнителя;
считано от датата на изпращане на заявката от възложителя към изпълнителя;
- цена на доставени еквиваленти на резервни части или консумативи в размер не по-висок от
65% от предложената единична цена на съответния продукт в приложение № 2 към ценовото
предложение – неразделна част от договора;
- използвани специализирани бази, както следва:
гр. Котел, ул. „Васил Левски“ № 2;
гр.Сливен, ул. „ Братя Миладинови“ № 30.
- изпълнителят се обвързва с всички заявени от него факти и обстоятелства в техническото
му и ценовото му предложения, относно изпълнението на договора.
Няма член на комисията изразил особено мнение, относно настоящият доклад.
Настоящият доклад съдържа 6 (шест) страници, състави се и се подписа в един оригинален
екземпляр.
Неразделна част от този доклад са протоколите от работата на комисията, съгласно чл. 106, ал.
1 от ППЗОП, са: протокол № 1/17.07.2020 година и протокол №2/24.07.2020 година.
Настоящият доклад се представя на възложителя, ведно с протоколите от работата на
комисията, и подлежи на утвърждаване в срок до 10 дни от получаването му или възложителят
го връща на комисията с писмени указания. При последната хипотеза, комисията представя на
възложителя нов доклад с резултатите от преразгледаните й действия.
В срок до 10 дни от утвърждаване на доклада, възложителят издава решение за определяне на
изпълнител или за прекратяване на процедурата.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 103, ал. 3, предложение първо от ЗОП, като
същият се публикува в профила на купувача към електронната преписка на процедурата на
адрес: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4396, на основание чл.24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП. При
публикуването му се спазват разпоредбите на чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД.
Комисия:
1. Ванина Кръстева - /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;
2. Иванка Тинева- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;
3. инж. Мария Симеонова- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;
4. инж. Илияна Методиева- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП;
5. Иван Апостолов- /п/* заличен на осн. чл. 37 от ЗОП
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