
„ СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ -  СОФИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

№9
Гр.Генерал Тошево, 29.04.2015г.

За класиране и определяне на изпълнител

Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №288/02.12.2014г на 
Директора на «СИДП» ДП Шумен, на основание чл.73, ал.1 от Закона за обществените 
поръчки, чл.174, ал.2 от Закона за горите и отразени резултати в Протоколи на 
Комисията от 16.03.2015 и 23.04.2015г. и 28.04.2015г. назначена със Заповед № РД-06- 
37 /16.03.2015г на директора на ТП ДГС Генерал Тошево да проведе открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Профилактика , ремонт и 
сервизно обслужване на 11 броя МПС от които 1 бр. ВАЗ 21213, 3 бр. ВАЗ 21214,1 
бр. УАЗ 450 А, 1 бр. У АЗ 2206,; 1 бр. ФОРД ТОРНЕО 2206,1 бр. МЕРЦЕДЕС 809 
Д, 1 бр. СУЗУКИ SX 4,1 бр. ИЖ ПЛАНЕТА 5, 1 бр. КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК-80 с 
прикачен инвентар БРАНА по спецификация, собственост на ТП ДГС Генерал 
Тошево“, открита с Решение №1 27.01.2015г на директора на ТП ДГС Генерал 
Тошево, във вр със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“

1.УСТАНОВИХ, ЧЕ
В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

по реда на депозиране на документите за участие, както следва:
Оферта №1 от “Авто елит“ ЕООД, ЕИК 148015746 , седалище и адрес на 

управление: го.Варна, ул.,“Щип“ №12, ет.2, ап.7 представлявано от Управител Росен 
Костадинов '/'■ Ча тел 052 730092, 089 9912515, Е-майл: auto_elit2006@abv.bg, с 
вх.№РД-04-481/13.03.2015г.. при ТП ДГС Генерал Тошево, получена в 11.30 часа

Оферта №2 от “Топ авто“ ООД, ЕИК 124534588 , седалище и адрес на 
управление: гр.Добрич, Околовръстно шосе, „Дружба 4“ №88. представлявано от 
Управители Недялко Костадинов е/ &)&• Мирослав Руменов?/? Чо/ тел 0896 020606,
Е-майл: topavto@abv.bg, с вх.№РД-04-487/13.03.2015г.. при ТП ДГС Генерал Тошево, 
получена в 15.10 часа

П.РЕШИХ:
Участникът “Авто елит“ ЕООД, ЕИК 148015746, не се е придържал към 

изискванията на ТП ДГС Генерал Тошево, и не е представил всички необходими и 
изискуеми документи , съгласно публикуваното в АОП обявление и утвърдената 
документация , и са налице обстоятелства за отстраняването му, а именно:

С протокол от 16.03.2015г., Комисията е установила, че към офертата на участник 
№1- “Авто елит“ ЕООД липсват следните документи и информация:

1. Съобразно Раздел десети от условията за участие , утвърдени от Възложителя 
и публикувани в Профила на купувача, участникът не е представил на електронен 
носител всички представени в Плик №1 документи, поставен в съответния плик.
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Предвид горното , с писмо изх.№РД-04-481 /16.03.2014г.. на ТП ДГС Генерал 
Тошево, неполучено от участника, поради обстоятелството, че същото е изпратено на 
адрес, различен от посочения от участника адрес за кореспонденция и писмо изх.№РД- 
04-481/08.04.2015г на ТП ДГС Генерал Тошево, получено от участника на 15.04.2015г., 
Комисията чрез председателя й, на основание чл.68, ал.8 от ЗОП е изискала от 
участника в срок от 5 /пет/ работни дни да представи необходимите писмени 
доказателства, подробно описани в Протокол от 16.03.2015г.

Комисията след проверка във входящия регистър при ТП ДГС Генерал Тошево 
е установила, че в срока по чл.68, ал.9 от ЗОП , а именно до 22.04.2015г. не е постъпила 
исканата информация , съгласно протокол на комисията от 16.03.2015г.

Предвид посоченото и на основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП, участникът “Авто 
елит“ ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя, като не е приложил на електронен носител всички приложени 
документи в Плик №1 -„Документи за подбор“ , поради което правилно комисията не 
е допуснала до участие офертата и е предложила същата да бъде отстранена на 
основание чл.69, ал.1, т.З от ЗОП.

Участникът “Топ авто“ ООД, ЕИК 124534588, се е придържал към изискванията 
на ТП ДГС Генерал Тошево, и е представил всички необходими и изискуеми 
документи , съгласно публикуваното в АОП обявление и утвърдената документация , и 
не са налице обстоятелства за отстраняването му

Мотивирана от изложеното и с оглед резултатите от проведената открита 
процедура, отразени в Протоколи на комисията от 16.03.2015 и 23.04.2015г. и
28.04.2015г

Ш.КЛАСИРАМ :
На първо място:
“Топ авто“ ООД, ЕИК 124534588 , седалище и адрес на управление: гр.Добрич, 

Околовръстно шосе, „Дружба 4“ №88, представлявано от Управители Недялко 
Костадинов и Мирослав Руменов Ъ!Чс> тел 0896 020606, Е-майл:
topavto@abv.bg, с вх.№РД-04-487/13.03.2015г.. при ТП ДГС Генерал Тошево, получена 
в 15.10 часа, съгласно направеното техническо и ценово предложение:

Предлаганата цена за ЕДИН ЧАС ( 60 мин.) СЕРВИЗНО ТЕХОЛОГИЧНО ВРЕМЕ 
БЕЗ ДДС е: 19.00/деветнадесет/ лева без ДДС.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цени.

Предлаганите цени са формирани до краен получател и включват всички разходи
за изпълнение на поръчката.

В общата цена за изпълнение на поръчката са включени всички разходи по 
изпълнението на предмета на поръчката.

Предлагаме, да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и 
изискванията на документацията за участие, както и при следните условия:

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г
Предлагаме гаранционен срок от 6 месеца (не по-кратък от 6 месеца) за 

извършените дейности по техническото обслужване и текущия ремонт на 
автомобилите.
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Техническото обслужване и ремонта на служебните автомобили, предмет на 
настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за 
съответната марка.

Ще осигурим в сервиза си прием на автомобилите на възложителя с предимство - 
в рамките на 1 час след подадена по факс или e-mail писмена заявка.

Мястото на изпълнение на поръчката ще е в сервизната ни база, която е 
собствена, и се намира в гр.Добрич, на адрес ул.“Околовръстен път“ Дружба 4, №88.

-подемници за ремонт на ходова част- 2 бр;
-стенд за ел.компютърна диагностика на мотор и двигател;
-машина за корекция на стоманени и алуминиеви джанти;
-спирачен стенд
-стенд за регулиране на преден и заден мост.
При необходимост, ще приемаме за обслужване и ремонт и други служебни 

автомобили на възложителя, като се запазят условията по договора за техническо 
обслужване и ремонт и ценообразуването на извършваните дейности

1У.ОПРЕДЕЛЯМ
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на поръчка с предмет: „Профилактика , ремонт и 

сервизно обслужване на 11 броя МПС от които 1 бр. ВАЗ 21213, 3 бр. ВАЗ 21214, 1 
бр. УАЗ 450 А, 1 бр. УАЗ 2206,; 1 бр. ФОРД ТОРНЕО 2206, 1 бр. МЕРЦЕДЕС 809 
Д, 1 бр. СУЗУКИ SX 4, 1 бр. ИЖ ПЛАНЕТА 5, 1 бр. КОЛ ЕСЕН ТРАКТОР ТК-80 с 
прикачен инвентар БРАНА по спецификация, собственост на ТП ДГС Генерал 
Тошево“, открита с Решение №1 27.01.2015г на директора на ТП ДГС Генерал 
Тошево, във вр със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“

“Топ авто“ ООД, БИК 124534588 , седалище и адрес на управление: гр.Добрич, 
Околовръстно шосе, „Дружба 4“ №88, представлявано от Управители Недялко 
Костадинов Усг,$У;'.и Мирослав Руменов UMc. ftfyX тел 0896 020606, Е-майл: 
topavto@abv.bg, с вх.№РД-04-487/13.03.2015г.. при ТП ДГС Генерал Тошево, получена 
в 15.10 часа, съгласно направеното техническо и ценово предложение:

Предлаганата цена за ЕДИН ЧАС ( 60 мин.) СЕРВИЗНО ТЕХОЛОГИЧНО ВРЕМЕ 
БЕЗ ДДС е: 19.00 /деветнадесет/ лева без ДДС.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цени.

Предлаганите цени са формирани до краен получател и включват всички разходи 
за изпълнение на поръчката.

В общата цена за изпълнение на поръчката са включени всички разходи по 
изпълнението на предмета на поръчката.

Предлагаме, да изпълним поръчката съгласно техническите спецификации и 
изискванията на документацията за участие, както и при следните условия:

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г
Предлагаме гаранционен срок от 6 месеца (не по-кратък от 6 месеца) за 

извършените дейности по техническото обслужване и текущия ремонт на 
автомобилите.
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Техническото обслужване и ремонта на служебните автомобили, предмет на 
настоящата поръчка, ще се извършват съгласно предписанията на производителя за 
съответната марка.

Ще осигурим в сервиза си прием на автомобилите на възложителя с предимство - 
в рамките на 1 час след подадена по факс или e-mail писмена заявка.

Мястото на изпълнение на поръчката ще е в сервизната ни база, която е 
собствена, и се намира в гр.Добрич, на адрес ул.“Околовръстен път“ Дружба 4, №88. 

-подемници за ремонт на ходова част- 2 бр;
-стенд за ел.компютърна диагностика на мотор и двигател;
-машина за корекция на стоманени и алуминиеви джанти;
-спирачен стенд
-стенд за регулиране на преден и заден мост.

При необходимост, ще приемаме за обслужване и ремонт и други служебни 
автомобили на възложителя, като се запазят условията по договора за техническо 
обслужване и ремонт и ценообразуването на извършваните дейности

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ
5..Препис от решението да се изпрати :
5.1.1 .На участниците в процедурата по реда на чл.73, ал.З от ЗОП, в тридневен срок 

от издаването му.
5.1.2. Да се публикува в профила на Купувача, ведно с протокола на комисията при 

условията на чл.22б, ал.З от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.73, ал.4 от ЗОП.
5.2. Договор с класираният и определен за изпълнител участник да се сключи при 

условията на чл.41 от ЗОП . При сключването на договора , същия следва да представи 
писмени документи, издадени от съответните компетентни органи за липса на 
обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.5 и изрично посочените в обявлението по ал.2 от ЗОП, 
както и доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 
полза на ТП ДГС Генерал Тошево банкова гаранция в размер на 3% от стойността му. 
Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално заверен 
препис, а именно:

5.2.1 .Свидетелство за съдимост на управителя на участника;
5.2.2. Два броя удостоверения, издадени съответно от компетентната ТД на НАП и 

Община по седалище на търговеца от които да се установи, че няма задължения по 
смисъла на чл. 162, ал.2, т. 1 от ДОПК.

5.2.3. Доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 
полза на ТП ДГС Генерал Тошево банкова гаранция в размер на 3% от стойността му

5.3. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП.
5.4.Орган , който отговаря за процедурите по обжалване:
Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

Директор на ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО п/п
/инж. Й.Найденова /
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ -  СОФИЯ

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

ДО УПРАВИТЕЛЯ 
На “Авто елит“ ЕООД 
Гр. Варна

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ.

На основание чл. 73, ал.З от ЗОП и Решение № 9/29.04.2015 г. на директора на 
ТП ДГС Генерал Тошево за класиране и определяне на изпълнител , издадено във 
връзка с провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: 
„Профилактика , ремонт и сервизно обслужване на 11 броя МПС от които 1 бр. 
ВАЗ 21213, 3 бр. ВАЗ 21214, 1 бр. УАЗ 450 А, 1 бр. УАЗ 2206, ; 1 бр. ФОРД 
ТОРНЕО 2206, 1 бр. МЕРЦЕДЕС 809 Д, 1 бр. СУЗУКИ SX 4, 1 бр. ИЖ ПЛАНЕТА 
5, 1 бр. КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК-80 с прикачен инвентар БРАНА по 
спецификация, собственост на ТП ДГС Генерал Тошево“, открита с Решение №1 
27.01.2015г на директора на ТП ДГС Генерал Тошево, във вр със Заповед 
№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“

Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество не е допуснато и е 
отстранено от участие в процедурата. Мотиви за отстраняването : съгласно 
Решение № 9/29.04.2015 г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево за класиране и 
определяне на изпълнител.

Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП.

Приложение: Решение № 9/29.04.2015 г. на директора на ТП ДГС Генерал 
Тошево за класиране и определяне на изпълнител

Директор на ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО п/п
/инж. Й.Найденова /



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ  -  СОФИЯ

„СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП
ТП: ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО”

РА ' 0 4 '  Ш  у 
2 у  РЧ !Ь

ДО УПРАВИТЕЛЯ 
На “Топ авто“ ООД 
Гр.Добрич

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,

На основание чл. 73, ал.З от ЗОП и Решение № 9/29.04.2015 г. на директора на 
ТП ДГС Генерал Тошево за класиране и определяне на изпълнител , издадено във 
връзка с провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: 
„Профилактика , ремонт и сервизно обслужване на 11 броя МПС от които 1 бр. 
ВАЗ 21213, 3 бр. ВАЗ 21214, 1 бр. УАЗ 450 А, 1 бр. УАЗ 2206, ; 1 бр. ФОРД 
ТОРНЕО 2206, 1 бр. МЕРЦЕДЕС 809 Д, 1 бр. СУЗУКИ SX 4, 1 бр. ИЖ ПЛАНЕТА 
5, 1 бр. КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК-80 с прикачен инвентар БРАНА по 
спецификация, собственост на ТП ДГС Генерал Тошево“, открита с Решение №1 
27.01.2015г на директора на ТП ДГС Генерал Тошево, във вр със Заповед 
№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“

Ви уведомяваме, че представляваното от Вас дружество е класирано на 
първо място и определено за изпълнител на поръчката.

При сключването на договора , следва да представите писмени документи, 
издадени от съответните компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл.47, 
ал.1, ал.5 и изрично посочените в обявлението по ал.2 от ЗОП, съответно да 
представите доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена 
в полза на ТП ДГС Генерал Тошево банкова гаранция в размер на 3% от стойността на 
договора.

Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално 
заверен препис.

Посоченото по- горе решение, подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП.

Приложение: Решение № 9/29.04.2015 г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево 
за класиране и определяне на изпълнител

Директор на ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО п/п
/инж. Й.Найденова /


