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по члЛОЗ, ал.З от ЗОП, във връзка с чл.60 от ППЗОП от дейността на 
комисията по разглеждане на офертите, за изпълнение на обществена поръчка 

-  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, назначена със Заповед № 21/20.02.2020г. на
Директора на ТП ДГС Суворово

Наименование на поръчката „Доставка на резервни части, аксесоари, 
смазочни материали, антифриз и други консумативи, и осигуряване на 
комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните 
автомобили на ТП Д ГС Суворово, при СИДП Ш умен”
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На 05 март 2020 г. в Заседателна зала на ТП ДГС Суворово се събра,

КОМИСИЯ в състав:
Председател: инж. Иван Недев, на длъжност -  зам.директор, с професионална 

квалификация -  инженер лесовъд;
Членове:

1. Ганка Йост, на длъжност -  адвокат при ВАК, с квалификация : 
правоспособен юрист;

2. Бонка Димитрова, на длъжност -  ръководител СО, с квалификация: 
икономист,

назначена със Заповед № 21 /20.02.2020 г. на Директора на ТП ДГС Суворово 
със задача: ДА СЪСТАВИ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА, чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с предмет: „Доставка на резервни 
части, аксесоари, смазочни материали, антифриз и други консумативи, и 
осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на 
служебните автомобили на ТП ДГС Суворово, при СИДП Ш умен”.

В съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, комисията 
проведе откритата процедура, по следния начин:

На 20 февруари 2020 г. от 10,00 ч., определената комисия, без настъпили 
промени в хода на работата й, извърши следното:

Комисията установи, че за участие в процедурата има подадени две оферти, 
а именно:

1.0ФЕРТА ОТ „ВИА 2011” ООД, ГР.СУВОРОВО с вх.№ 
348/04.02.2020год., 10:30ч.

2.0ФЕРТА ОТ КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА с вх.№510 
/19.02.2020год., 16:35ч.

На публичното заседание на комисията присъстваха следните лица по чл.54, 
ал. 1 от ППЗОП:

1. Кремена Стоянова- упълномощен представител на Кооперация
„Аутомотор“.

Членовете на комисията попълниха и представиха попълнени декларации в 
съответствие с изискването на чл.51, ал.8 и алЛЗ от ППЗОП във връзка с по чл.103, 
ал.2 от ЗОП.

Комисията провери и констатира, че офертите са получени в деловодството 
на ТП ДГС Суворово в рамките на указания срок -  19.02.2020г. до 17,00 часа и че 
пликът не е с нарушена цялост.
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Председателят на комисията отвори публично офертите, по реда на тяхното 
постъпване и оповести съдържание им, при спазване на нормативно определения ред 
за това.

Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията.
Комисията преустанови своето публично заседание и я възобнови на закрито

такова.
Извършена бе проверка за съответствие на офертите с условията на 

Възложителя, чрез детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и 
редовността на представените документи за личното състояние на участника.

При детайлното разглеждане на офертата на участниците, комисията 
констатира, че те са представили необходимите документи. Установиха се липси, 
непълноти или несъответствия на информацията, представена от един от 
участниците , които се подробно описани в Протокол№1/20.02.2020г.

Постъпиха допълнителни документи в указания срок от единият от 
участниците, с което офертите и на двамата бяха допуснати до разглеждане на 
техническите им предложения.

Комисията пристъпи към фаза по разглеждане на Техническите предложения 
на участниците и преценка за съответствието им с предварително обявените условия 
на Възложителя.

Участниците са предложили Технически предложения, съгласно 
изискванията на Възложителя. Приели са условията на Възложителя, като са 
подписали и подпечатали предложеният им образец на техническо предложение.

Предложенията им са подробно описани в Протокол 2/27.02.2020г.
Не са представили декларации за конфиденциалност на частите от 

техническите си предложения.
Комисията пристъпи към междинно оценяване на офертите и оцени 

участниците по Показател П2 по начин, описан подробно в Протокол 
№>2/27.02.2020г.

Участникът „ВИА 2011” ООД, ГР.СУВОРОВО получи при междинното 
оценяване на офертата си 10т. , а участникът КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", 
ГР.ВАРНА получи 20т.

След допускането на участниците в процедурата и извършването на 
междинното класиране, комисията единодушно реши, на основание чл.57, ал.З от 
ППЗОП, като работен орган избран от Възложителят:
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1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри” да се извърши на 05.03.2020г., от 11.00 ч. в Заседателната зала на ТП 
ДГС Суворово.

2. Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение на официалния сайт 
на Възложителя, раздел „Профил на купувача”, чрез публикуване на съобщение за 
това, подписано от председателя на комисията.

Комисията преустанови своята работа на 27.02.2020г. в 15.00ч., като за 
действията си описани по-горе, състави и подписа Протокол №2/27.02.2020год.

Председателят на комисията изготви и подписа Съобщение с 
изх.№ 124/28.02.202Огод. за отваряне на ценовите оферти. Съобщението беше качено 
на „Профила на купувача” на Възложителя на 28.02.2020год.

На 05.03.2020г., от 11.00 ч. в Заседателната зала на ТП ДГС Суворово, 
назначената комисия, без настъпили промени в хода на работата й, продължи със 
следното:

Председателят обяви началото на заседанието и обяви, че участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване, могат да присъстват при действията на 
комисията при отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри”, 
съдържащи ценовите оферти на участниците.

В залата отново присъстваше представител на единият участник и нямаше 
представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отвори и оповести ценовите оферти на допуснатите участници до 
този етап на процедурата и установи, че същите отговарят на предварително 
обявените условия на Възложителя и съдържат всички необходими документи.

Пристъпи се към комплексно оценяване офертите.
Мотивите за допускане на участниците, предложените за оценка стойностни 

показатели, както и всички останали действия на комисията са отразени в Протокол 
№3/05.03.2020год.

Мостри, снимки и описания на стоките, подлежащи на доставка -  не бяха 
изисквани и представяни.

Чл.72 от ЗОП -  не беше приложим в настоящата обществена поръчка.
След комплексното оценяване на офертите, комисията предлага на 

Възложителя следното класиране на участниците:
На първо място КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА с 

комплексна оценка на офертата — 88 точки.
На второ място ”ВИА 2011” ООД, ГР.СУВОРОВО с комплексна оценка на 

офертата -  70 точки.
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Поради горното, комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части, 
аксесоари, смазочни материали, антифриз и други консумативи, и осигуряване 
на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните 
автомобили на ТП Д ГС Суворово, при СИДП Ш умен” с участника класиран на 
първо място - КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА с оценка на 
предложението при окончателното класиране 88т.

Настоящия доклад се състави на 05.03.2020г. и се предава на Възложителя с 
цялата документация по процедурата, за вземане на решение за избор на изпълнител 
по реда на ЗОП и ППЗОП.

Неразделна част от доклада са Протокол №1/20.02.2020г., Протокол 
№2/27.02.2020г. и Протокол №3/05.03.2020год.

Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 5 листа.
Разчет.
1. екз. № 1 -  за досието на обществената поръчка
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К О М И С И Я  Заличена информация на основание

Председател: инж.Иван Недев____Ч/L4, Т:1 от регламент/ЕС/2016/679
• Заличена информация на основание

Членове: 1. Ганка Йост ■ чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

2. Бонка Димитров Заличена информация на основание

чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679


