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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГР. СЛИВЕН 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОТЕЛ” ГР. КОТЕЛ 
 8970 гр. Котел, ул. „Проф.Павлов” № 57,  e-mail: dgskotel@uidp-sliven.com,    +359453 42373,   +359887797096,   факс +359453 42920 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ РД-10-295 

гр. Котел, 24.07.2020 г. 

 

 

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 № 1/17.07.2020 година и протокол № 2/24.07.2020 години и доклад с 

вх. № ПО-09-100/ 24.07.2020 година, чийто състав на комисията е определен с мор заповеди № 

РД-10-287/ 17.07.2020 г., видоизменена със Заповед № РД-10-291/ 21.07.2020., 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: 

„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 мое решение № 237/05.06.2020 г., 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 е подадено 

само едно заявление за участие, а именно: 

"АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД- гр. Сливен. 

2. Комисията не е установила несъответствия, непълноти и/или липси в офертата на кандидата, 

включително и за третото лице, съответно за „Кирилов и сие 2016” ЕООД с ЕИК: 203879744. 

3. Единственият участник е допуснат до участие в етапа от разглеждане на техническото 

предложение. 

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

никакви пороци и/или несъответствия в офертата на участника, за което и тримата са допуснати 

до крайния етап на процедурата – оценка на ценовите им оферти, съгласно изискванията на 

възложителя и критерият за възлагане. 

5. Спазени са изискванията на чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, относно реда и начина на разглеждане и 

оценяване на техническите и ценовите предложения. 

6. 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: 

 

I. ОБЯВЯВАМ класирането, предложено от комисията, както следва: 

На първо място класира: "АУТО ЧЕРКЕЗОВ" ООД- гр. Сливен с крайна комплексна оценка от 

100 точки. 

На второ място: Няма класиран участник. 
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II. За ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка по смисъла на ЗОП с обект – доставка, и с 

предмет на изпълнение: „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,  

ОПРЕДЕЛЯМ: „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 Черкезов- Управители 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 предложения 

на единствения кандидат са публично достъпни и прозрачността им е осигурена. 

Предложенията на участника са формални изявления, относно техническото и ценовото 

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. 

III. АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ. 

Гаранцията за изпълнение е 1  % от прогнозната стойност на поръчката, а именно: 1200,00 лева. 

Гаранцията 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 ЦУ на ЮИДП ДП 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: http://www.uidp-sliven.com/procedures/4396. 

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 Котел“. 

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване – Комисия за защита на конкуренцията, гр. 

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

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /п/,/п/* 

*заличена информация, 

 съгласно Регламент (ЕС)  

2016/679  и чл. 2 от ЗЗЛД 

ИНЖ. ИВАЙЛО РУСЕВ 

ДИРЕКТОР НА ТП "ДГС КОТЕЛ" 
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