
4 Доклад  178  

Днес 27.04.2018 г., долуподписания/та в качеството си на 

Директор на ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, 

УТВЪРЖДАВАМ настоящия доклад. 

УТВЪРДИЛ: ........п /  печат/.......................................... 

Директор, инж. Йорданка чл.2 от ЗЗЛД Найденова чл.2 от ЗЗЛД 

Д О К Л А Д 
Настоящия Доклад се състави  на 26.04.2018г. и отразява дейността на комисията, 

назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП  със Заповед № РД-06-91/23.04.2018г. на Директора 

на ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен. 

 

ОТНОСНО: Работата на комисията натоварена да разгледа, оцени и класира офертите 

получени за участие в процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП) за 

възлагане на обществена поръчка за Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на 

възложителя с части, материали и консумативи на изпълнителя, открита с Решение 

7/14.03.2018г.   

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

В качеството си на членове на Комисията заседавала в състав председател инж. 

Димитър Иванов, зам.директор на ТП ДГС Ген. Тошево и членове Златан Денчев, р-л 

счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" и адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес 

гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4, ви докладваме за следното: 

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени в състава и, както и не са 

издавани заповеди за промяна на задачите, състава или срока за завършване на работата на 

комисията. 

В изпълнение на задълженията си съгласно Закона за обществените поръчки и 

правилника за прилагането му, комисията проведе процедурата както следва: 

 

1.В публично заседание от 11.00ч на 23.04.2018г., комисията след като констатира, че  

на заседанието не присъстват представители на участниците и на средствата за масово 

осведомяване получи представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и всеки 

член подписа  декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по 

чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията установи, че за участие в процедурата има подадени оферти от следните 

участници: 

АБРИТУС ГТ ООД с ЕИК 200932063, седалище и адрес на управление гр. Генерал 

Тошево 9500, УЛ. ЧЕРНО МОРЕ No 18, abritus73@abv.bg, 0885386501, представлявано от 

ГЕОРГИ чл.2 от ЗЗЛД ЙОРДАНОВ, с вх.номер на офертата РД-04-812/18.04.2018-15.00ч. 

  

Комисията извърши проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с 

изискванията на ЗОП и предварително обявените условия от външна страна, и установи че 

същите отговарят на изискванията. 

Комисията отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им, и извърши 

проверка за наличието в тях на отделен запечатан плика с надпис „Ценово предложение“ 

Всеки от членовете на комисията подписа плика с надпис „Ценово предложение“ 

Всеки от членовете на комисията подписа техническото предложение от офертата. 

След извършване на горните действия, комисията закри публичната част на 

заседанието, и продължи работата си в закрито заседание. 

2. В закрито заседание, комисията извърши следното: 

Комисията разгледа документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор поставени от възложителя, и за съответствие на 

техническото предложение с техническата спецификация и установи, че личното състояние 
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на участника отговаря на изискванията на възложителя и същия покрива критериите за 

подбор, а техническото предложение съответства на техническата спецификация. 

 

Комисията допусна участника до следващия етап в процедурата и единодушно взе 

решение в следващото си заседание от 11.00ч на 26.04.2018г. да отвори пликовете 

съдържащи ценовите оферти. Комисията единодушно взе решение да обяви датата, часа и 

мястото за следващото си заседание, чрез публикуване на съобщение за това в преписката на 

процедурата в профила на купувача и изпращане на протокола на участника по електронна 

поща. 

След извършване на горните действия комисията закри своето заседание и състави 

Протокол №1 за проведеното от 11.00ч на 23.04.2018г., който бе подписан от членовете на 

комисията. 

 

3.В открито заседание от 11.00ч на 26.04.2018г. комисията, след като констатира че 

на заседанието не присъстват представители на участниците и средствата за масово 

осведомяване, извърши следното: 

Комисията отвори  плик „Ценово предложение“ и оповести ценовото предложение 

както следва: 

Предмет на поръчката Мярка Прогнозен 

Брой/колич

ество/ 

Единична 

цена в лв. 

без ДДС  

Обща 

прогнозна 

стойност в 

лева  

без ДДС за 

ремонт (труд) 

Ремонт и текущо техническо 

обслужване на МПС на 

възложителя с части, материали и 

консумативи на изпълнителя - 

прогнозно до 10 000 лв. за 

резервни части, и прогнозно до 2 

000 лв. за консумативи за 

прогнозно количество около 350 

л. експлоатационни течности. 

 

ЕДИН ЧАС (60 

мин.) 

СЕРВИЗНО 

ТЕХНОЛОГИЧН

О ВРЕМЕ 

500 часа. 15,00 лв. 7500,00 лв.-

ремонт, с 

влагане 

прогнозно до 

10 000 лв. за 

резервни 

части, и 

прогнозно до 2 

000 лв. за 

консумативи 

 

Въз основа на предложената от участника цена, комисията единодушно обяви 

класирането както следва: 
 

          Участник /предложение 

 

 

 

 

Критерий за оценка 

 

АБРИТУС ГТ ООД с БУЛСТАТ 

200932063 

1.НАЙ-НИСКА ЦЕНА 19 500,00 лв. без ДДС / деветнадесет хиляди и петстотин 

лева/, от които 7500.00 лв./седем хиляди и петстотин лева/ 

без ДДС за ремонт с влагане на части, материали и 

консумативи прогнозно до 10 000 лв. за резервни части, и 

прогнозно до 2 000 лв. за консумативи за прогнозно 
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количество около 350 л. експлоатационни течности. 
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

Работата на комисията по класирането на участниците  бе отразена в Протокол №2 от 

заседанието и от 11.00ч на 26.04.2018г.,  подписан от членовете на комисията. 

 

4. Дейността на комисията е отразена общо в два протокола, подписани от всички 

членове на комисията. Всички решения на комисията бяха взети единодушно, като особени 

мнения не бяха изразени. 

 

 5. Във връзка с изложеното в този доклад, комисията предлага на възложителя на 

основание чл.109 от ЗОП да определи за изпълнител на поръчката участника класиран на 

първо място, и на основание чл.112, ал.1 от ЗОП да сключи договор с класираният на първо 

място участник при условията на направените от него техническо и ценово предложение. 

 

Приложения: Протоколи от заседанията на комисията както следва: 

1. Протокол №1, за проведено заседание от 11.00ч на 23.04.2018г. 

2. Протокол № 2 за проведено заседание от 11.00ч на 26.04.2018г.  

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  ..............п............................          2.............п............................  3...............п........................ 

 

Долуподписаната  Марияна Александрова на длъжност тех.сътрудник в ТП ДГС 

Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, приех в деловодството от председателя на комисията 

представените ми доклад и протоколите отразяващи дейността на комисията и цялата 

документация събрана в хода на процедурата, на 26.04.2018 г. 15.00 часа. 

  

Предал...........п.................                                      Приел:..................п................................ 

   /инж.Д.Иванов/ 

                                                                                                 /М.Александрова/  
 

 


