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ДОКЛАДЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

И ПРОТОКОЛИТЕ СА ВРЪЧЕНИ  

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 31.03.2020 г. 

 

ПРИЕЛ: П /чл.59 от ЗЗЛД/ 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС ДОБРИЧ 

инж. Цанко /чл.59 от ЗЗЛД/ 

 

 

УТВЪРДИЛ: П /чл.59 от ЗЗЛД/ 

ДИРЕКТОР ТП ДГС ДОБРИЧ, 

 инж. Цанко /чл.59 от ЗЗЛД/ 

 

ДАТА: 31.03.2020 г. 

 

 

 

ДОКЛАД 

№ 1/30.03.2020г. 
По чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60 от ППЗОП от дейността на 

комисията по разглеждане на офертите за изпълнение на обществена поръчка – Открита 

процедура по реда на ЗОП, с предмет „Ремонт и текущо техническо обслужване на 

служебни леки автомобили, товарни автомобили /с изкл. на автомобилите на 

изплащане и/или тези с валиден гаранционен срок на обслужване/и селскостопанска 

техника и др. транспортно оборудване от този род с резервни части и аксесоари, вкл. 

резервни части и аксесоари, вкл. автостъкла, смазочни материали, антифриз и др. 

консумативи предоставени от изпълнителя” с прогнозна стойност до 42 000 лв., без ДДС, 

съгласно Заповед № РД – 414 / 11.12.2020г. на Директора на СИДП ДП-Шумен, открита с 

Решение № ЗОП - 2020 - 37/18.02.2020г. с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

02711-2020-0051/20.02.2020 г. 

Днес 30.03.2020г. в 13:00 часа в административната сграда на Териториално 

поделение Държавно горско стопанство гр. Добрич, се проведе заседание на комисия, 

определена със Заповед  № РД 04-48 от 24.03.2020 г. със задача да състави Доклад за 

проведената обществена поръчка  - Открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Ремонт и 

текущо техническо обслужване на служебни леки автомобили, товарни автомобили /с 

изкл. на автомобилите на изплащане и/или тези с валиден гаранционен срок на 

обслужване/и селскостопанска техника и др. транспортно оборудване от този род с 

резервни части и аксесоари, вкл. резервни части и аксесоари, вкл. автостъкла, 
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смазочни материали, антифриз и др. консумативи предоставени от изпълнителя” с 

прогнозна стойност до 42 000 лв., без ДДС, съгласно Заповед № РД – 414 / 11.12.2020г. на 

Директора на СИДП ДП-Шумен, открита с Решение № ЗОП - 2020 - 37/18.02.2020г. на 

Директора на ТП ДГС Добрич в следния състав: 

 

Председател: 

 

инж. Ренета /чл.59 от ЗЗЛД/- зам.директор в ТП ДГС гр. Добрич; 

 

Членове:  

 

Валентин /чл.59 от ЗЗЛД/ - главен счетоводител в TII ДГС гр. Добрич 

 

Банко /чл.59 от ЗЗЛД/ – шофьор лек автомобил до 9 места в ТП ДГС гр. Добрич 

 

В съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, комисията проведе 

Открита процедура с предмет: „Ремонт и текущо техническо обслужване на служебни 

леки автомобили, товарни автомобили /с изкл. на автомобилите на изплащане и/или 

тези с валиден гаранционен срок на обслужване/и селскостопанска техника и др. 

транспортно оборудване от този род с резервни части и аксесоари, вкл. резервни части и 

аксесоари, вкл. автостъкла, смазочни материали, антифриз и др. консумативи 

предоставени от изпълнителя” по следния ред: 

 

На 24.03.2020 г. от 10.00 часа, определената комисия по Заповед № РД – 4 – 48/24.03.2020 

г. на Директора на „Държавно горско стопанство – Добрич“ гр. Добрич ТП на СИДП гр. 

Шумен в състав: 

 

Председател: 

 

инж. Ренета /чл.59 от ЗЗЛД/ - зам.директор в ТП ДГС гр. Добрич; 

 

Членове:  

 

Валентин /чл.59 от ЗЗЛД/ - главен счетоводител в TII ДГС гр. Добрич 

 

Банко /чл.59 от ЗЗЛД/ – шофьор лек автомобил до 9 места в ТП ДГС гр. Добрич 

Извърши следното: 

Комисията установи, че за участие в Откритата процедура има подадена една оферта, както 

следва: 

1. Оферта с вх. № 849/20.03.2020г. депозирана в деловодството на ДГС гр. Добрич в 

16:05часа от Георги /чл.59 от ЗЗЛД/, документирано с подпис в регистъра на процедурата от 

фирма ..Димаг Ауто" ЕООД. 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците, наблюдатели 

и други външни лица. 

Членовете на комисията подписаха декларация в съответствие с изискванията на чл. 51, 

ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 2 от ЗОП. Комисията провери и констатира, 

че офертите са получени в деловодството на ТП ДГС Добрич в рамките на указания срок, а 

именно 20.03.2020 г. до 17,00 часа, и че пликовете на депозираните оферти са с не нарушена 

цялост.  

Комисията констатира, че няма подадени оферти след изтичане на крайния срок за 



подаването им.  

Комисията отвори публично офертата и оповести нейното съдържание при спазване на 

нормативно установения ред за това. Всички членове на комисията подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение на участника. 

Допусна до по нататъшно участие в процедурата фирма „Димаг Ауто“ ЕООД, гр. Добрич. 

 Председателя на комисията закри публичното заседание. Комисията преустанови своята 

работа на 24.03.2020 т. в 11.00 часа и възобнови своята работа в закрито заседание в 11.10 ч 

на 24.03.2020 г. 

Извършена бе проверка за съответствие на офертата с условията на възложителя, чрез 

детайлното им разглеждане, относно наличието и редовността на представените документи за 

личното състояние на участника. Комисията констатира следното: 

 Участникът фирма „Димаг Ауто" ЕООД е представил всички необходими документи и 

офертата е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не се установиха липси, 

непълноти или несъответствие на информацията, представена от участника, както и не са 

открити фактически грешки. Комисията единодушно допусна офертата на участника до 

следващата фаза на процедурата. 

Комисията пристъпи към фаза по разглеждането на Техническото предложение на 

участника и преценка на съответствието с предварително обявените изисквания на 

Възложителя. 

За участник Фирма „Димаг Ауто" ЕООД се установи, че е изготвил Техническото си 

предложение, съгласно изискванията на Възложителя и е предложил извършване на услугите 

в рамките на указанията на Възложителя и при технически параметри, съобразно 

техническата спецификация на Възложителя. 

Комисията допуска до по нататъшно участие в процедурата фирма „Димаг Ауто“ ЕООД, 

гр. Добрич. 

Мотивите за допускане на участника и липса на основание за отстраняване са отразени в 

Протокол № 1/25.03.2020 г.  

 След допускане на участника в процедурата, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, 

комисията единодушно реши: 

1. Отварянето на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповестяването 

им да се извърши на 30.03.2020 г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС 

Добрич, с адрес – гр. Добрич, ул. „Марин Дринов„ № 5. 

2. Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение от Председателя на комисията 

в официалния сайт на Възложителя, на интернет адрес htt://dgsdobrtch.sidp.bg, раздел 

„Профил на купувача“, обособено електронно досие на процедурата. 

Председателя изготви и подписа съобщение с изх. № 876 от 25.03.2020г. Съобщението 

беше качено от отговорното за това лице при ТП ДГС Добрич в „Профил на купувача“ на ТП 

ДГС Добрич на адрес на обособената електронна преписка на поръчка на 25.03.2020 г. 

  

На 30.03.2020 г. от 10.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Добрич, с адрес гр. 

Добрич, ул. „Марин Дринов“ № 5, назначената комисия, определена със Заповед № РД – 4 – 

48/24.03.2020 г. на Директора на „Държавно горско стопанство – Добрич“ гр. Добрич ТП на 

СИДП гр. Шумен в непроменен състав: 

 

Председател: 

 

инж. Ренета /чл.59 от ЗЗЛД/ - зам.директор в ТП ДГС гр. Добрич; 

 

Членове:  

 

Валентин /чл.59 от ЗЗЛД/ - главен счетоводител в TII ДГС гр. Добрич 

 

Банко /чл.59 от ЗЗЛД/ – шофьор лек автомобил до 9 места в ТП ДГС гр. Добрич 



 

Извърши следното: 

 Председателят на комисията обяви началото на заседанието и установи, че въпреки 

предоставената им възможност съгл. чл. 54, ал. 1 от ППЗОП участника или негови 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване 

не присъстват при действията на комисията по отваряне на плика с надпис „ Предлагани 

ценови параметри“, съдържащ ценовата оферта на участника.  

Комисията констатира, че всички заинтересовани лица от процедурата са уведомени чрез 

съобщение с изх. № 876 от 25.03.2020г. качено в „Профил на купувача“ на ТП ДГС Добрич на 

адрес на обособената електронна преписка на поръчка на 25.03.2020 г. Изпратен е на 

участника в процедурата Протокол № 1/25.03.2020 г. 

Комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и установи 

съдържанието му както следва: 

Представената ценова оферта от участника фирма „Димаг Ауто" ЕООД гр. Добрич 

отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и съдържа всички необходими 

документи. 

Мотивите за допускане на участника, предложена най-ниска цена за изпълнение на 

услугата и всички останали действия на комисията са отразени в Протокол № 2 от 

30.03.2020г.  

Въз основа на гореизложеното, комисията реши: 

Класира на първо място фирма „Димаг Ауто“ ЕООД, ЕИК 124651426 предложена 

обща цена от 40170.00 лв. без ДДС, като участникът е предложил следното: 

а/ цена за един час /60 мин./ сервизно технологично време 17,00 лв. без ДДС /около 1110 

часа /60 мин./ - 18870.00 лв. без ДДС/; 

б/ предлагана цена за резервни части 18500.00 лв. без ДДС 

в/ предлагане цена за смазочни материали, антифриз и други консумативи е 2800 лв. 

без ДДС 

Няма класиран на второ място участник поради липса на постъпили други оферти в 

срока за депозиране на същите в ТП ДГС Добрич. 

Предложения за отстраняване на участници няма. 

Мотивирани от изложението в този доклад и Протоколите за своята работа,  неразделна 

част от него, комисията предлага да бъде сключен Договор с участникът, класиран на първо 

място, а именно фирма „Димаг Ауто“ ЕООД, ЕИК 124651426. 

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 66 от ППЗОП, предлагаме да се 

сключи договор с класираният на първо място участник при условията на направените от него 

техническо и ценово предложение. 

 

Приложения: Протоколи от заседанията на комисията № 1/25.03.2020 г., Протокол № 

2/30.03.2020 г., справка от Ав-ТР за обявените обстоятелства по партидата на участника, 

списък на присъстващите участници / непопълнен, поради липса на личното им явяване/, 

заявлението на участника заедно с всички приложени документи и ЕЕДОП на магнитен 

носител. 

 

 

КОМИСИЯ :  

 

 

1. П /чл.59 от ЗЗЛД/. 

 

2. П /чл.59 от ЗЗЛД/. 
 

3. П /чл.59 от ЗЗЛД/. 

 


