
ДОКЛАД 
от 03.04.2019 г. към Протокол от 

01.04.2019 година 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, във връзка с проведената 

процедура с предмет: „Доставка, чрез покупка на смазочни материали, антифриз и други 

консумативи за служебните автомобили на ТП „ДГС ВЪРБИЦА“, за избор на изпълнител 

чрез публично състезание по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки, 

проведена от комисия, назначена със Заповед №65/19.03.2019 г. на Директора на ТП ДГС 

Върбица в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: …чл. 59 от ЗЗЛД…. – зам.-гл. счетоводител при ТП 

ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – обсл. юрист при ТП 

          2. …чл. 59 от ЗЗЛД…. – специалист лесовъдство при ТП  

изготви настоящия доклад, като на мястото на …чл. 59 от ЗЗЛД…. ползващ разрешен платен 

годишен отпуск, като резервен член на комисията на второто заседание на комисията проведено 

на 01.04.2019 г. влезе …чл. 59 от ЗЗЛД…. – шофьор при ТП. 

Кратко описание на работния процес: 

Комисията установи, че са спазени изискванията на Закона за обществените поръчки 

относно сроковете за изпращане на Информация за публикуване в профила на купувача на 

решението и обявлението за обществена поръчка до Агенцията за обществени поръчки и същите 

са публикувани по надлежния ред в електронния регистър. 

Комисията започна работа след получаване на представените оферти, регистъра и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

Съгласно регистъра на офертите в ТП ДГС Върбица се установи, че оферти за участие в 

определения срок са депозирали:  

1. Оферта под вх. №403/15.03.2019 г. на Кандидат №1. АД “Ал и Ко” гр. Шумен. 

2. Оферта под вх. №409/18.03.2019 г. на Кандидат №2. ЕООД “ММ 66” гр. Шумен.  

3. Оферта под вх. №417/18.03.2019 г. на Кандидат №3. ЕООД “Ауторинг” гр. Плевен.  

Комисията започна работа след получаване на изисканите документи и протокола по чл. 

54, ал.7 от ППЗОП.  

С  р еш ени е  н а  възл о жит ел я  е  о ткрито  п роиз в од ст во  п о  ч л .  72 ,  ал .  1  от  

З О П ,  п ор ади  к онст ати р анот о  п ри  ср авн ени ет о  н а  цено вит е  пр едло ж ени я 

съ щ еств ув ан е  н а  н ео би ч айно  б л аг оп риятн а  оф ер та  на  К анди д ат  № 2  ЕО О Д 

“М М  6 6 ”  г р .  Ш ум ен  с  над  2 0 %  по - бл агоп риятн о  о т  ср едн ат а  стойн о ст  на  

п редл ож ени ят а  на  о ст ан алит е  уч аст ници ,  к ат о  в ъзл ож ит ел ят  с  р еш ение  е  

и зи ск ал  об о сно вка  з а  н ачин а  н а  ц ен ооб р аз ув ан е  н а  ц ено в ото  п р ед ло жени е 

о т  К анди дат  №2  ЕО О Д  “М М  6 6 ”  г р .  Ш ум ен  по  сми съ л а  н а  чл .  7 2 ,  ал .  2  от  

З О П .   

Възложителят е изискал с Решение №9/21.03.2019 г. необходимите документи въз основа 

на Протоколно решение №1 на комисията от 19.03.2019 г. 

В посочените в решението срокове за представяне на изисканите документи, същите бяха 

представени в деловодството на ТП ДГС Върбица в определените срокове. 

По отношение представената обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП от Кандидат №2 ЕООД 

“ММ 66” гр. Шумен, комисията приема същата за пълна и обективна, относно изложените 

обстоятелства и доказателства, на които се позовава участникът в обосновката си, а именно:  

- ползва високи търговски отстъпки при доставка на ГСМ от неговите доставчици;  

- нисък процент надценка – собствена сладова база, ниски разходи за заплати, собствен 

разнос на стоки; 

- цените на артикулите в ценовото предложение са същите, както цените предлагани в 

търговския обект на търговеца в гр. Шумен, както и на фирми с които търговецът има сключени 

договори за доставка; 

- в сключеният договор за доставка с №54/04.09.2018 г. със същият предмет и контрагент, 

цените за предлаганите двигателни масла и антифриз са на цени по-ниски от сега предлаганите.  



 2 

Поради това Комисията решава, че представените доказателства и обосновка са 

достатъчни да обосноват предложената от участника цена, не отстранява и допуска до участие 

К анд ид ат  № 2 .  ЕООД “ММ 66” гр. Шумен.  

Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното Решение, че 

кандидатите са представили всички изискуеми документи и изпълняват изискванията съгласно 

условията за провеждане на процедурата и разпоредбите на ЗОП и се допускат до участие в 

следващите етапи от процедурата. 

Комисията оцени предложенията съгласно обявените критерии и предлага следното 

класиране:  

На първо място класира: Офертата на Кандидат №2. ЕООД “ММ 66” гр. Шумен с 

предложена крайна обща цена в размер на 1586,60 лв. (хиляда петстотин осемдесет и шест лева и 

шестдесет стотинки) без включено ДДС, разпределена по артикули и бройки съгласно 

утвърдения образец. Предложената от кандидата обща крайна цена не надвишава предварително 

обявения максимален финансов ресурс от 3000,00 лв. без ДДС. 

 На второ място класира: Офертата на Кандидат №3. ЕООД “Ауторинг” гр. Плевен, с 

предложена крайна обща цена в размер на 2022,05 лв. (две хиляди двадесет и два лева и пет 

стотинки) без включено ДДС, разпределена по артикули и бройки съгласно утвърдения образец. 

Предложената от кандидата обща крайна цена не надвишава предварително обявения 

максимален финансов ресурс от 3000,00 лв. без ДДС. 

На трето място класира: Офертата на Кандидат №1. АД “Ал и Ко” гр. Шумен с 

предложена крайна обща цена в размер на 2695,16 лв. (две хиляди шестстотин деветдесет и пет 

лева и шестнадесет стотинки) без включено ДДС, разпределена по артикули и бройки съгласно 

утвърдения образец. Предложената от кандидата обща крайна цена не надвишава предварително 

обявения максимален финансов ресурс от 3000,00 лв. без ДДС. 

 

КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ: 

Участниците в обявената процедура за избор на изпълнител отговарят на поставените от 

Възложителя условия, няма предложения за отстраняване на кандидати. 

Предложената крайна цена за изпълнение на доставката не надхвърля допустимият 

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

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, 

1. Предлага на директора на ТП „ДГС Върбица", в качеството си на възложител 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 изпълнител на обществената поръчка с обект - доставка, и 

предмет на изпълнение: „Доставка, чрез покупка на смазочни материали, антифриз и други 

консумативи за служебните автомобили на ТП „ДГС ВЪРБИЦА", Кандидат №2. ЕООД “ММ 

66” гр. Шумен.  

След влизане в сила на решението на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, да сключи договор с 

класирания на първо място участник - Кандидат №2. ЕООД “ММ 66” гр. Шумен. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА: Цялата документация по процедурата и протоколите от 

заседанията на комисията. 

 

 

 

Комисия: 

 

1. …….П……… 

 

2. …….П…….. 

 

3. ……..П……. 

 

4. …….П…….. 


