
 

ДОКЛАД 

от 06.08.2018 г. към 

Протокол от 03.08.2018 

година 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, чл. 60 и чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, във 

връзка с проведената процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 18, ал. 1, т. 

12 от Закона за обществените поръчки, проведена от комисия, назначена със 

Заповед №96/19 .07 .2018 г .  на Директора на ТП,  за определяне на 

изпълнител от процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП - публично 

състезание с предмет: “Доставка смазочни материали, антифриз и 

консумативи на служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Върбица”.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 2 от ЗЗЛД…. – зам.-гл. счетоводител 

ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 2 от ЗЗЛД…. – обсл. юрист при ТП 

 2. …чл. 2 от ЗЗЛД…. – лесничей при ТП 

изготви настоящия доклад, като промени в хода на процедурата в състава на 

комисията не са извършвани. 

Кратко описание на работния процес: 

Комисията при откриване на заседанието на 19.07.2018 г. от 10,00 часа 

установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане 

на Обявлението и Решението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки и същите са публикувани по надлежния ред в електронния 

регистър. Процедурата е открита с Решение № 12/26.06.2018 г. на директора на 

ТП „ДГС Върбица". 

Съгласно регистъра на ТП „ДГС Върбица", досега е установено, че оферта 

за участие в определения срок е подадена от: 

1 .  Оферта под вх.  №1338/ 16.07.2018 г.  на Кандидат  №1. 

ООД “Карио” гр.  Сливен .  

2 .  Оферта под вх.  №1352/18.07.2018 г .  на Кандидат  №2. 

ЕООД „ММ 666“  гр.Шумен.  

Комисията започна работа след получаване на изисканите документи и 

протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

В общият плик на  Кандидат №1.  ООД “Карио” гр. Сливен,  

комисията  установи  липсата  на  следните документи:  

1 .  В представеният еЕЕДОП, в част  IV :  „Критерии за  подбор“,  

В:  „Технически  и професионални способности“,  посоченият от Вас 

линк:  http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 

препраща в страницата  на Агенцията  за  обществени поръчки,  

откъдето  не  може да  се  видят описаните  3  броя договори за 

извършени доставки  на  смазочни материали  за последните 3 години и обем 

не по-малко от 3 000 лв.  

 

 В общият плик на  Кандидат  №2.  ЕООД “ММ 66”, гр. Шумен,  

комисията  не  установи  липсата на  документи .  

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията установи липси, непълноти и 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL


2 

 

несъответствия на еЕЕДОП и липса на доказателства по критериите за подбор на 

Кандидат №1 „Карио“ ООД гр. Сливен, поради което не отваря ценовите 

предложения, като в срок от 5 /пет/ работни дни, участник №1 може да предостави 

доказателства за описаните  3  броя  договори за  извършени доставки  на  

смазочни материали  за последните 3 години и обем не по-малко от 3 000 лв., и 

други документи по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП. 

 

На 02 .08.2018г  от 10,00 часа се  събра  на заседание в  

заседателната зала на  адм.  сграда на ТП ДГС Върбица за  отваряне на 

ценовото предложение , съгласно указание на комисията в протокол от 

19.07.2018 г., утвърден на 23.07.2018 г. и публикувано съобщение на основание чл. 

57, ал. 3 от ППЗОП в процедурата на Профила на купувача от 26.06.2018г., за 

окончателна оценка  и  класиране  по реда на  Закона  за  обществените 

поръчки за  процедура  с  предмет:  “Доставка смазочни материали, 

антифриз и консумативи на служебните МПС, собственост на ТП „ДГС 

Върбица”.   

Мястото на  …чл.2  от ЗЗЛД… .  –  обсл.  юрист  при  ТП зае  

резервеният  член  …чл.2  от  ЗЗЛД….–  специалист ,  лесовъдство.  

При откриване на процедурата в публично заседание се установи, че в залата 

не присъства представител на Кандидата или други лица по смисъла на  

чл.  54 ,  ал.  2  от  ППЗОП.  
Съобщено бе ,  че  са  валидни разпоредбите на Закона за  

обществените поръчки и  условията  съгласно  документацията .  

На основание  чл.  54 ,  ал.  12  от  ППЗОП, комисията  разгледа 

допълнително представените  документи  с  вх .  №1445/25.07.2018 г .  на  

Кандидат  №1 ООД “Карио”,  гр .  Сливен  и прие ,  че  участникът е  

изпълнил дадените указания.  

Комисията пристъпи към следващият етап на процедурата – отваряне на 

ценовото предложение на кандидата и извършване на класиране. 

В резултат на извършената класация на база  „Предложена най -

ниска цена” ,  комисията  обявява следното  класиране:  

На първо място класира:  Офертата  на  Кандидат №2. ЕООД “ММ 

66” гр. Шумен, с  предложена  крайна  обща цена  –  най -ниска  обща цена,  

получена като  сбор от  предлаганите цени за  прогнозните  артикули 

(смазочни материали,  антифриз  и  консум ативи) ,  в размер на  1373 ,50 

лв.  (хиляда триста седемдесет и  итри лева,  петдесет стотинки)  без  

включено ДДС .  

На второ място класира:  Офертата на  Кандидат №1. ООД 

“Карио” гр. Сливен, с предложена крайна  обща цена  –  най -ниска обща 

цена ,  получена като сбор от предлаганите цени за  прогнозните 

артикули (смазочни материали,  антифриз и  консумативи) ,  в размер 

на  1655,97  лв.  (хиляда шестстотин петдесет  и  пет  лева ,  деветдесет и  

седем стотинки)  без  включено ДДС .  

 

КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ: 

Участниците в обявената процедура за избор на изпълнител отговарят на 

поставените от Възложителя условия, няма предложения за отстраняване. 
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Предложените крайни цени за изпълнение на доставката не надхвърлят 

допустимият финансов праг (3 000,00 лева без ДДС). 

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, 

1. Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Върбица", в качеството си 

на възложител, с решение в срока по чл. 106, ал. 1 от ЗОП (до 10 дни от получаване 

доклада на комисията), ако утвърди доклада на комисията да издаде окончателно 

Решение за определяне изпълнител по реда на чл. 108, т. 1 от ЗОП и да обяви за 

спечелил  Кандидат №2. ЕООД “ММ 66”  гр. Шумен, за изпълнител на доставка 

с предмет: “Доставка смазочни материали, антифриз и консумативи на 

служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Върбица”.  

2. Предлага на директора на  ТП „ДГС Върбица",  в 

качеството си на възложител,  на основание чл.  112,  ал.  1  от 

ЗОП, да сключи договор с  класирания на  първо място  участник -  

Кандидат №2. ЕООД “ММ 66”  гр. Шумен.  

 

Няма особени мнения, изразени от членовете на комисията. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА: Цялата документация по процедурата, с 

приложен еЕЕДОП на електронен носител – диск, и протоколите от заседанията 

на комисията.  

 

Комисия: 

1. …чл. 2 от ЗЗЛД…. 

2. …чл. 2 от ЗЗЛД…. 

3. …чл. 2 от ЗЗЛД…. 


