
 
/П Р Е П И С/ 

УТВЪРЖДАВАМ   ДИРЕКТОР СИДП ДП Шумен: /П/ заличено съгл. ЗЗЛД  

                             /инж. В. Нинов/ 

 

дата: 31.05.2019 г 

 

Централно управление на Североизточно държавно предприятие    ДП  Шумен 

 

ДОКЛАД 

  

за работата на комисията  

 

На  16.05.2019г. комисия назначена със Заповед №188/16.05.2019г. на Директора на СИДП ДП Шумен , на основание 18, ал.1, т.1 , чл. 20, 

ал.1, т.1,  чл. 73, ал.1, чл.74, от  ЗОП, чл.51, от ППЗОП  и  Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Североизточно 

Държавно Предприятие „ ДП гр.Шумен, се събра в 14,00 часа в заседателната зала на административната сграда на СИДП ДП Шумен на свое 

първо редовно заседание за да проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане на изпълнението на обществена поръчка, чрез 

„открита процедура” с обект на поръчката – услуга и доставка и предмет на изпълнение: „Извършване на услуги по извънгаранционно 

техническо обслужване,ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен технически 

преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, аксесоари и материали на производителя на съответните марки, доставени от 

изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП Шумен за срок от една година, считано от датата 

на сключване на договора“ открита с решение  №5/11.04.2019г. от директора на СИДП ДП Шумен. Идентификационен номер в Регистъра на 

АОП: 02711-2019-0096. 

Комисия е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено съгл. ЗЗЛД  

ЧЛЕНОВЕ:1. заличено съгл. ЗЗЛД 

                 2. заличено съгл. ЗЗЛД 



                 3. заличено съгл. ЗЗЛД 

                 4. заличено съгл. ЗЗЛД 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане на Решението и Обявлението за откриване на 

процедурата до Агенцията за обществени поръчки, а Обявлението и до Европейски вестник за публикуване.Същите са публикувани по надлежния 

ред в електронния регистър на АОП, а документация и в профила на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти.  Съгласно списъка комисията установи, че оферта за участие в 

определения срок е депозирана от един кандидат, а именно: 

1. Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД г. Шумен, като същата е подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 

2082/15.05.2019  година, в 17,25 часа;   

Кандидатът е вписан в Регистър за получени оферти,  като са записани всички данни, съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, че офертата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, 

съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. При приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗОП и на 

приносителя е издаден документ. 

Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията определи график за работата на комисията и 

съобразно с предварително обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и Заповед 

№188/16.09.2019г. на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 14,00 часа на 16.09.2019 г., комисията ще отвори опаковката с офертата 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в съответната опаковка документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание, в което ще разгледа документите, относно личното 

състояние на кандидата и критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на 

критериите за допускане  и подбор  комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение и ще определи  дата и час за отваряне и 

оповестяване на ценовото предложение. 

При откриване на процедурата се установи, че в залата не присъстват представители на кандидатите или други външни лица и представители 

на СМИ. 

Обстоятелствата относно липсата на представители на кандидатите депозирали оферти за участие беше отразено в присъствен лист по 

образец, подписан от членовете на комисията. Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие.  

Разпечатката към 16.05.2019г  от извършената от страна на комисията служебна проверка на актуалното състояние на кандидата в 

Търговския регистър към Агенцията по вписванията, се приложи към документацията.  

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката на единствения кандидат  



В опаковката на кандидат Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен, ЕИК: 200580416, седалище и адрес на управление: гр. 

Шумен, бул. „Симеон Велики” №12, представляван от Венцислав Василев Маринов - управител на дружеството, са приложени следните 

документи: 

1.Приложение №1 - Заявление за участие, със заявление относно срока за валидност на офертата и заявление за приемане условията на 

представения в документацията проекто-договор ;  

2. Приложение №2 – представени 2бр.(два) броя електронни носители, всеки един съдържащ по 1бр Единен европейски документ за 

обществени поръчки (еЕЕДОП)  попълнен. Първия електронен носител съдържа еЕЕДОП относно изпълнение на изискванията на възложителя за 

допускане от страна на Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен и с посочен подизпълнител -  „Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово, а 

втория електронен носител съдържа еЕЕДОП относно изпълнение на изискванията на възложителя за допускане от страна на подизпълнителя 

„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово.  

Двата електронни носителя са записани в файл PDF формат, подписани са всеки един  с  електронния подпис на управителите на кандидата и 

обявеният от него подизпълнител. 

4.Приложение №4 – Техническо предложение- попълнено по образец в  оригинал подписан от кандидата.Членовете на комисията подписаха 

техническото предложение. 

5.Приложение №5– Декларация за спазени задължения, свързани с данъци, и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд;  

6. Приложение №6 - В изпълнение на изискванията на чл. 54 ал.3 от ППЗОП, в офертата на кандидата,  комисията установи наличието в 

общият плик на Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен на един  непрозрачен запечатан плик „Предлагани ценови параметри”. С 

оглед разпоредбите на чл. 54 ал.4 от ППЗОП, същият беше подписан от всички членове на комисията. 

Комисията извърши служебна проверка в Търговския регистър относно актуалното състояние на кандидата и обявения от него 

подизпълнител относно представителството  и др.,  като резултатите от проверката да приложени към документацията на процедурата  

С това приключи откритата част на заседанието и, продължи своята работа в закрито заседание, което започва в 10,30 часа на 09.04.2019 г.,  

Съгласно предварителния график, в закрито заседание, което започна в 14,30 часа на 16.05.2019 г., комисията премина към обстоен преглед  

и проверка на приложените документи и електронните носители с еЕЕДОП  на кандидата и обявения от него подизпълнител с оглед установяване 

изпълнението на изискванията за допускане до участието им  в следващите етапи на процедурата. Установи се, че кандидати и обявения от него 

подизпълнител,  са приложили и попълнили по образец всички изискуеми документи.  

І. Констатации на комисията по представения еЕДОП от Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен 

І.1.Представения в електронен вид и на електронен носител еЕЕДОП е подписан надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки  и Методическите указания  изх. №МУ-4/02.03.2018г на 

Агенцията за обществени поръчки. 

ІІ.При преглед на съдържанието  на еЕЕДОП комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното състояние на кандидата и наличие на основания за 

задължително отстраняване  по чл.54  от ЗОП, както и такива по чл.55  от ЗОП обявени от възложителя 



 - Констатации- Кандидатът в еЕЕДОП е обявил липсата основанията за задължителното отстраняване по чл.54  от ЗОП, както и тези  по 

чл.55  от ЗОП посочени от възложителя Същият е попълнил надлежно и съответните раздели на еЕЕДОП.   

ІІ.2. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до  икономическото и финансово състояние на Кандидата: 

ІІ.2.1. Съгласно изискванията на чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и утвърдената  документация на процедурата, възложителят е поставил изискването 

за последните три приключили финансови  години съответния кандидат да е реализирал минимален оборот попадащ в сферата на 

поръчката в размер не по-малък от прогнозния размер на обявената обща прогнозна на настоящата поръчка без вкл. ДДС. 

Констатации - Кандидатът в еЕЕДОП не е попълнил част ІV Критерии за подбор, буква „Б“ „Икономическо и финансово състояние, като 

същевременно е посочил че въпросната информация не е достъпна безплатно в база данни в държави членки на ЕС. Комисията констатира че  е 

налице е липса на информация по смисъла на чл.54, ал.8 от ППЗОП в тази част на представения  от Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД 

гр.Шумен еЕЕДОП  

ІІ.3. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до Технически и професионални възможности  на кандидата 

обявени от възложителя. 

ІІ.3.1. Съгласно изискванията на чл.63, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗОП и утвърдената документация на процедурата, възложителят е поставил 

изискването съответния кандидат за последните три години от датата на подаване на заявлението да е изпълнил поне един договор с предмет и 

обем идентичен или сходен с предмета на поръчката. 
Констатации - Кандидатът в еЕЕДОП е попълнил  надлежно тази част и съгласно декларирано от него  отговаря на това условие за допускане 

ІІ.3.2. Съгласно изискванията на чл.63, ал.1, т.4 от ЗОП и утвърдената  документация на процедурата , възложителят е поставил изискването 

съответния кандидат да прилага система за управление и проследяване на доставките.  

Констатации - Кандидатът в еЕЕДОП е попълнил  тази част от еЕЕДОП, но само бланкетно  е посочил без да описал подборно(каквото е 

указанието в ЕЕДОП), че в сервиза функционира дилърска система за управление, позволяваща заявки на части и контрол на наличността. 
Комисията констатира че  е налице е непълнота  по смисъла на чл.54, ал.8 от ППЗОП в тази част на представения  от Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД 

гр.Шумен еЕЕДОП 

ІІ.3.3. Съгласно изискванията на чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП и утвърдената  документация на процедурата , възложителят е поставил изискването 

съответния кандидат да разполага с квалифициран персонал - най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейности, 

придобило квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование, и/или 

преминал курс на обучение;.  

Констатации - Кандидатът в еЕЕДОП е попълнил  надлежно тази част и съгласно декларирано от него  отговаря на това условие за допускане 

ІІ.3.4. Съгласно изискванията на чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП и утвърдената  документация на процедурата , възложителят е поставил изискването 

съответния кандидат да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонт и и техническо 

обслужване на превозните средства .  

Констатации - Кандидатът в еЕЕДОП е попълнил  тази част от еЕЕДОП, но само бланкетно е посочил, без да описал подборно(каквото е 

указанието в ЕЕДОП) , че в сервиза е налице Специалното сервизно оборудване е в съответствие с препоръките на производителя. Комисията 

констатира че  е налице е непълнота  по смисъла на чл.54, ал.8 от ППЗОП в тази част на представения  от Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД 

гр.Шумен еЕЕДОП 



ІІІ. Общо заключение  по изпълнение на критериите по  допустимостта  от страна на Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен 

С оглед  представения еЕЕДОП са констатирани  липса на информация и непълноти относно критериите:  

• По Икономическото и финансово състояние на Кандидата  

- относно липса на информация за  реализиран  минимален оборот попадащ в сферата на поръчката в размер не по-малък от прогнозния 

размер на обявената обща прогнозна на настоящата поръчка без вкл. ДДС за последните три години. 

• По Технически и професионални възможности  на кандидата обявени от възложителя в частите: 

 – непълнота в описанието по прилагане на  система за управление и проследяване на доставките  

- непълнота в описанието по наличие на инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и 

техническо обслужване на превозните средства  

ІІ. Констатации на комисията по представения еЕДОП от обявения подизпълнител „Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово 

ІІ.1.Представения в електронен вид и на електронен носител еЕЕДОП е подписан надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки  и Методическите указания  изх. №МУ-

4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки. 

ІІ.2При преглед на съдържанието  на еЕЕДОП комисията констатира следното: 

ІІ.2.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното състояние на подизпълнителя и наличие на 

основания за задължително отстраняване  по чл.54  от ЗОП, както и такива по чл.55  от ЗОП обявени от възложителя 

 - Констатации- Подизпълнителят, в еЕЕДОП, е обявил липсата основанията за задължителното отстраняване по чл.54  от ЗОП, както и тези  

по чл.55  от ЗОП посочени от възложителя Същият е попълнил надлежно и съответните раздели на еЕЕДОП.   

ІІ.2.2. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до  икономическото и финансово състояние на 

Подизпълнителя: 

ІІ.2.2.1. Съгласно изискванията на чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП и утвърдената  документация на процедурата , възложителят е поставил 

изискването за последните три приключили финансови години съответния кандидат и обявеният от него подизпълнител  да е реализирал 

минимален оборот попадащ в сферата на поръчката в размер не по-малък от прогнозния размер на обявената обща прогнозна на настоящата 

поръчка без вкл. ДДС. 

Констатации - Подизпълнителят в еЕЕДОП не е попълнил част ІV Критерии за подбор, буква „Б“ „Икономическо и финансово състояние, 

като същевременно е посочил че въпросната информация не е достъпна безплатно в база данни в държави членки на ЕС. Комисията констатира че  

е налице е липса на информация по смисъла на чл.54, ал.8 от ППЗОП в тази част на представения  от Подизпълнителят  „Венци Габрово“ ЕООД 

гр.Габрово еЕЕДОП  

ІІ.2.3. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до Технически и професионални възможности  на кандидата 

и обявения от него подизпълнител обявени от възложителя. 

ІІ.2.3.1. Съгласно изискванията на чл.63, ал.1, т.1, б.“а“ от ЗОП и утвърдената документация на процедурата, възложителят е поставил 

изискването съответния кандидат и обявения от него подизпълнител за последните три години от датата на подаване на заявлението да е изпълнил 

поне един договор с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на поръчката. 



Констатации - Подизпълнителят в еЕЕДОП не е попълнил част, като същевременно е посочил че въпросната информация не е достъпна 

безплатно в база данни в държави членки на ЕС. Комисията констатира че  е налице е липса на информация по смисъла на чл.54, ал.8 от ППЗОП в 

тази част на представения  от Подизпълнителят  „Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово еЕЕДОП 

ІІ.2.3.2. Съгласно изискванията на чл.63, ал.1, т.4 от ЗОП и утвърдената  документация на процедурата , възложителят е поставил 

изискването съответния кандидат и посочения от него подизпълнител да прилага система за управление и проследяване на доставките.  

- Констатации - Подизпълнителят в еЕЕДОП е попълнил  тази част от еЕЕДОП, но само бланкетно  е посочил без да описал 

подборно(каквото е указанието в ЕЕДОП), че в сервиза функционира дилърска система за управление, позволяваща заявки на части и контрол на 

наличността. Комисията констатира че  е налице е непълнота  по смисъла на чл.54, ал.8 от ППЗОП в тази част на представения  от Подизпълнителят  

„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово еЕЕДОП 

ІІ.2.3.3. Съгласно изискванията на чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП и утвърдената  документация на процедурата , възложителят е поставил 

изискването съответния кандидати обявения от него подизпълнител да разполага с квалифициран персонал - най-малко едно лице, компетентно да 

извършва горепосочените ремонтни дейности, придобило квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след 

завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение;.  

- Констатации - Подизпълнителят в еЕЕДОП не е попълнил част, като същевременно е посочил че въпросната информация не е достъпна 

безплатно в база данни в държави членки на ЕС. Комисията констатира че  е налице е липса на информация по смисъла на чл.54, ал.8 от ППЗОП в 

тази част на представения  от Подизпълнителят  „Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово еЕЕДОП 

ІІ.2.3.4. Съгласно изискванията на чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП и утвърдената  документация на процедурата , възложителят е поставил 

изискването съответния кандидат и обявения от него подизпълнител да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване 

за извършване на ремонти и техническо обслужване на превозните средства .  

Констатации - Подизпълнителят в еЕЕДОП е попълнил  тази част от еЕЕДОП, но само бланкетно е посочил, без да описал 

подборно(каквото е указанието в ЕЕДОП) , че в сервиза е налице специалното сервизно оборудване е в съответствие с препоръките на 

производителя. Комисията констатира че  е налице е непълнота  по смисъла на чл.54, ал.8 от ППЗОП в тази част на представения  от 

Подизпълнителят  „Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово еЕЕДОП 

ІІІ. Общо заключение  по изпълнение на критериите по  допустимостта  от страна на Подизпълнителят  „Венци Габрово“ ЕООД 

гр.Габрово 

С оглед  представения еЕЕДОП са констатирани  липса на информация и непълноти относно критериите:   

• По Икономическото и финансово състояние  

- относно липса на информация за  реализиран минимален оборот попадащ в сферата на поръчката в размер не по-малък от прогнозния 

размер на обявената обща прогнозна на настоящата поръчка без вкл. ДДС  

• По Технически и професионални възможности  на кандидата обявени от възложителя в частите: 

- липса на информация за  изпълнение през  последните три години от датата на подаване на заявлението поне един договор с предмет и обем 

идентичен или сходен с предмета на поръчката 

- непълнота в описанието по прилагане на  система за управление и проследяване на доставките,   



- непълнота в описанието за наличие на квалифициран персонал - най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни 

дейности, придобило квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование, 

и/или преминал курс на обучение 

- непълнота в описанието по наличие на инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и 

техническо обслужване на превозните средст ва  

Предвид гореустановените обстоятелства, комисията  единодушно взе следното 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

1. С оглед обявените критерии за подбор, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, обявява следните, липси на информация и непълноти  еЕЕДОП 

към в офертата Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен и обявения от него подизпълнител„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово 

1.1. За Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен 

• По Икономическото и финансово състояние на Кандидата  

- относно липса на информация за  реализиран  минимален оборот попадащ в сферата на поръчката в размер не по-малък от прогнозния 

размер на обявената обща прогнозна на настоящата поръчка без вкл. ДДС за последните три години. 

• По Технически и професионални възможности  на кандидата обявени от възложителя в частите: 

 – непълнота в описанието по прилагане на  система за управление и проследяване на доставките  

- непълнота в описанието по наличие на инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и 

техническо обслужване на превозните средства  
 

1.2. За обявения подизпълнител„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово 

• По Икономическото и финансово състояние  

- относно липса на информация за  реализиран минимален оборот попадащ в сферата на поръчката в размер не по-малък от прогнозния 

размер на обявената обща прогнозна на настоящата поръчка без вкл. ДДС  

• По Технически и професионални възможности  на кандидата обявени от възложителя в частите: 

- липса на информация за  изпълнение през  последните три години от датата на подаване на заявлението поне един договор с предмет и обем 

идентичен или сходен с предмета на поръчката 

- непълнота в описанието по прилагане на  система за управление и проследяване на доставките,   

- непълнота в описанието за наличие на квалифициран персонал - най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни 

дейности, придобило квалификация за извършване на услуги в сферата на предмета на поръчката след завършено средно или висше образование, 

и/или преминал курс на обучение 

- непълнота в описанието по наличие на инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и 

техническо обслужване на превозните средства  

Предвид  така констатираното,  несъответствие комисията на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 



2.1. Указва на 1.1. За Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен и обявения подизпълнител„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово, 

че в рамките на пет работни дни считано от датата на получаване на настоящия протокол същите следва да представят в деловодството на 

възложителя ( СИДП ДП Шумен – гр. Шумен, ул. Петра №1, ет.2)  нови  еЕЕДОД в електронен вариант, на електронен носител, подписан с 

електронните подписи на лицата  и членовете на управителите и надзорни органи на същия и другите лица имащи правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи  (съгласно обявеното към  в търговския регистър актуално състояние на същия при към датата 

на създаване и подписване на  ЕЕДОП) представляващи кандидата и обявения от него подизпълнител в които да бъдат надлежно попълнени 

съответните раздели както следва:,  

2.1.1. За Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен 

• Част ІV, Критерии за подбор;  

Буква „Б“ Икономическо  и финансово състояние  

- Графа - конкретен годишен оборот. 

 

Буква „В“ Технически и професионални възможности 

- Графа -  Управление на веригата на доставки  

- Графа -  Инструменти, съоръжения или техническо оборудване 

 

2.1.2. За подизпълнителя.„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово 

• Част ІV, Критерии за подбор;  

Буква „Б“ Икономическо  и финансово състояние  

- Графа - конкретен годишен оборот. 

 

Буква „В“ Технически и професионални възможности 

- Графа -  За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид 

- Графа -  Управление на веригата на доставки  

- Графа -  Образователна и професионална квалификация 

- Графа -  Инструменти, съоръжения или техническо оборудване 
 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на кандидат и обявения от него подизпълнител, като се публикува и съобщение в 

профила на купувача към досието на настоящата процедура.  

С това комисията обяви за приключило заседанието на 16.05.2019г., като за работата си състави протокол №1, подписан от всички членове 

на комисията, който е неразделна част от досието на процедурата. Протокол след изготвянето му се предаде на 17.05.2019г на Възложителя 

 



На  28.05.2019г. комисия назначена със Заповед №188/16.05.2019г. на Директора на СИДП ДП Шумен , на основание 18, ал.1, т.1 , чл. 20, 

ал.1, т.1,  чл. 73, ал.1, чл.74, от  ЗОП, чл.51, от ППЗОП  и  Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Североизточно Държавно 

Предприятие „ ДП гр.Шумен, се събра в 11,00 часа в заседателната зала на административната сграда на СИДП ДП Шумен на следващо по ред  

редовно закрито заседание за продължаване  процедура за възлагане на изпълнението на обществена поръчка, чрез „открита процедура” с обект на 

поръчката – услуга и предмет на изпълнение: „Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване,ремонт и поддръжка 

(периодични технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, 

аксесоари и материали на производителя на съответните марки, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, собственост на 

ЦУ на СИДП ДП Шумен за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“ открита с решение  №5/11.04.2019г. от директора на 

СИДП ДП Шумен. Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2019-0096. 

Комисия е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено съгл. ЗЗЛД  

ЧЛЕНОВЕ:1. заличено съгл. ЗЗЛД 

                 2. заличено съгл. ЗЗЛД 

                 3. заличено съгл. ЗЗЛД 

                 4. заличено съгл. ЗЗЛД  

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

Комисията пристъпи към проверка изпълнението на  указанията й дадени към Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен и 

обявения от него подизпълнител„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово за представяне на нов еЕЕДОП в който да са попълнени съответните 

раздели както следва:,  

1. За Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен 

• Част ІV, Критерии за подбор;  

Буква „Б“ Икономическо  и финансово състояние  

- Графа - конкретен годишен оборот. 

Буква „В“ Технически и професионални възможности 

- Графа -  Управление на веригата на доставки  

- Графа -  Инструменти, съоръжения или техническо оборудване 

2. За подизпълнителя.„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово 

• Част ІV, Критерии за подбор;  

Буква „Б“ Икономическо  и финансово състояние  

- Графа - конкретен годишен оборот. 

Буква „В“ Технически и професионални възможности 

- Графа -  За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид 

- Графа -  Управление на веригата на доставки  



- Графа -  Образователна и професионална квалификация 

- Графа -  Инструменти, съоръжения или техническо оборудване 

 

От регистъра и електронната поща на „СИДП ДП Шумен“  се установи, че в изпълнение на разпоредите на чл.54, ал.8 от ППЗОП, 

протоколът отразяващ  работата на комисията от 17.05.2019г. е утвърден от възложителя на 17.05.2019г и на същата дата е изпратен по 

електронната поща до кандидата и  обявения от него подизпълнител.  

Към документацията са приложени разпечатки за изпращане на протокола до кандидата и  обявения от него подизпълнител. 

С обратно уведомление от 17.05.2019г,  получено на ел. адрес на възложителя, кандидата и  обявения от него подизпълнител, са отговорили, 

че са получил протокола и в указания срок от 5 работни дни ще внесат нов ЕЕДОП на електронен носител  с електронен подпис. 

С оглед горните констатации, посочения в чл.54, ал.9 от ППЗОП, преклузивен срок от пет работни дни за кандидата и  обявения от него 

подизпълнител изтича на 27.05.2019г. 

От регистъра на входящата поща на ЦУ на СИДП ДП Шумен се установи, че на 27.05.2019г под вх. № 2244 от кандидата и  обявения от него 

подизпълнител е депозирана оферта в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, съдържаща електронни носители (2бр). 

След тяхното прочитане се установи, че  и двата електрони носителя съдържат всеки един съответно  по един еЕЕДОП, попълнен по 

образеца на поръчката от Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен и обявения подизпълнител„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово, 

като същите са изпълнили указанията и са отстранили констатираните в първоначалните еЕЕДОП, от комисията, липси на информация и 

непълноти  . 

С оглед горната констатация комисията единодушно намира, че Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен и обявения 

подизпълнител„Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово са изпълнили в срок  дадените им указания и същите следва да бъдат допуснати до 

следващите етапи на процедурата  

По тази причина комисията единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №3 

3.1. Допуска Кандидат № 1.„Венци Шумен“ ЕООД гр.Шумен и обявения подизпълнител „Венци Габрово“ ЕООД гр.Габрово до 

следващите етапи на процедурата. 

Комисията с оглед горното пристъпи към следващият етап на процедурата – разглеждане на „Техническо предложение“, сравняване и 

оценяване на същото. 

 

Комисията установи, че Техническо предложение е по образеца към документацията със следните параметри по предварително обявените  

 
1. По критерий К2 - Представени документи за наличие на оторизация от страна на производител/ официален представител за Р. България  за 

извършване на техническо обслужване  и ремонт на съответната марка както следва: 

 

1. 1.За автомобилите от марка–Тойота      -  Представя от  „Венци Шумен“ ЕООД  - 40 точки 

 



1.2.За автомобилите от марка–Сузуки        -  Представя от „Венци Габрово“ ЕООД – 25 точки 

 

1. 3.За автомобилите от марка–Лада Нива/Ърбан      -           Представя от„Венци Габрово“ ЕООД – 25 точки 

 

1.4.За автомобилите от марка–„Греат Уол Новер5“„Дайхатцу“, Щаер“ -            Непредставя – 0 точки 

Обща оценка на  критерия К2 – 90,00/100 * 35 = 31,50 точки  

 

 2. По критерий К4 -  Срок  за изпълнение на съответната услуга в работни дни считано от датата на приемане на съответния автомобил в сервиз  - при 

обявен срок от 1 (един) работен ден   - 100 точки. 

Обща оценка на  критерия К4 – 100,00/100 * 10 = 10,00 точки  

 

3. По Критерий К5 -  Заявена от съответния кандидат търговска отстъпка от единичните цени за артикули,  извън списъка посочен в 

техническата спецификация, спрямо цената обявена в търговските му обекти към датата на заявка. В размер на 15%( петнадесет 

процента) като така обявеният  % търговска отстъпка остава фиксиран за целия период на изпълнение на договора  

Обща оценка на  критерия К5 – 15%/15% * 10 = 10,00 точки  
 

При следните потвърдени останали условия посочени в образеца на  техническото предложение за изпълнение на поръчката:  

II. В период за изпълнение на договора  ще бъдат на разположение и ще осигурят качествено и срочно изпълнение на подробно изброените 

от доставки на стоките посочени в „Техническата спецификация“ към документацията на обществената поръчка 

III. Приемането на съответното МПС в сервизната база ще бъде с приоритет и осъществявано в присъствието на представител на 

Възложителя най – късно до 1(един) астрономически час, независимо от натовареността на сервиза.  

ІV. След приемането на МПС ще бъде извършена пълна диагностика (определяне на повредата, когато е приложимо – на частите, които са 

необходими за обезпечаване на ремонта, стойността на частите и на ремонта предвид необходимото време за извършването му).  

V Работното време на обекта/ите (сервиз/ите),  както следва: 

Понеделник:8,30-17,30 часа 

Вторник: 8,30-17,30 часа 

Сряда: 8,30-17,30 часа. 

Четвъртък8,30-17,30 часа 

Петък: 8,30-17,30 часа 

VІ. Приемане, на условието че ако сервизната ни база не е на територията на град Шумен, ще  осигури за своя сметка репатрирането на 

съответното МПС до сервиза и връщането му обратно отремонтирано в гр.Шумен, или ще осигурим за своя сметка изпълнение на услугата по 

местонахождение на МПС в гр. Шумен. 

VIІ. Потвърждаване, че при изпълнение на обществената поръчка в случай, че бъдат определени за изпълнители,  ще се съобразяват с 

естеството на  услугата по ремонт на МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП Шумен, включваща: 



VIІ.1.Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на съответния определен пробег, посочен съгласно фирмените 

стандарти и предписанията на производителя за конкретната марка и модел МПС  и включва: смяна на масло; маслен филтър; горивен филтър(за 

дизелови лв.); ангренажен комплект (при необходимост); въздушен филтър; филтър на климатик/климатроник;  гарнитура на техн. отвор;  

проверка доливане/подмяна – при необходимост на течности- антифриз, спирачно масло, масла диференциали ; масло скоростна и др. ; проверка 

свещи( за бенз. двигатели) дюзи-за дизелови лв.; проверка/смяна  на накладки , спирачни дискове, маркучи за спирачките – при необходимост; 

подмяна ел. крушки-при необходимост  с артикули от  производител и  доставени от изпълнителя труд; като: 

-  Смяна на филтри - изисквания: Смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло, 

както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя в сервизната книжка на съответната марка 

автомобил. След смяната на филтрите и маслото се извършва зануляване на сервизния брояч на автомобилите, които разполагат с такъв.  

-  Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите:  

- проверка на изпускателната система - изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи;  

- проверка на спирачната система;  

- проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/;  

- проверка нивото на хидравличната течност;  

- проверка нивото на охладителната течност /темперарура на замръзване/;  

- проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания;  

- проверка състоянието на гумите;  

- проверка на амортисьорите;  

- проверка на светлините;  

- проверка състоянието на акумулатора;  

- проверка на чистачките /стъклоизмивателната система/;  

- проверка на климатик/климатроник;  

- оглед на ходова част.  

- В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобила, изпълнителят изготвя констативен протокол с 

препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила в състояние 

годно за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.  

VІІ.2. Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед 

необходимост и включва;  

- всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва 

да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на съответната марка автомобили. 

VІІ.3. Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график -извършват се за установяване състоянието на 

основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите и включват  

-  диагностика на основните възли и системи, свързани с нормалната работа и безопасността при движението на автомобилите,  вкл. 

подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП) на съответното МПС.;  



VІІ.4. Доставката и влагане на резервни части, други консумативи и аксесоари, свързана с изброените дейности по услугите 

включва: 

- Доставката и монтажа на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите резервни части, други 

консумативи и аксесоари - Извършва се от изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.  

- Изисквания към доставката: Доставените, вложените и монтирани резервни части , други консумативи и материали  трябва да са нови, да 

притежават сертификат за произход и качество, и да отговарят на изискванията на производителя на съответния автомобил или еквивалент.  

Основните резервни части, други консумативи и материали са описани в Техническа спецификация на резервните части, други консумативи 

и материали за МПС обект на настоящата процедура, като те ще се заплащат от възложителя, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, 

което е обвързващо за целия срок на изпълнение на поръчката.  

При изпълнението на поръчката е възможно да се наложи доставка и монтаж на резервни части, други консумативи и материали, извън 

посочените в Техническата спецификация на резервните части, други консумативи и материали , предвид което Възложителят си запазва правото 

в рамките на предвидения прогнозен ресурс да възложи доставката им, като плащането се извършва по действащи към датата на доставка цени , 

намалени с предложения от нас  процент отстъпка от Изпълнителя в настоящото техническо  

При необходимост от резервни части, които не са в наличност, заявяваме, че ще организираме доставката и влагането им в ремонта в срок до 

15 работни дни.   

– При прието задължително условие на процедурата - Доставката, чрез покупка на резервни части,  други консумативи и аксесоари 

се извършва, след изрична заявка от ЦУ на СИДП ДП Шумен  

VІІ. Декларирано обстоятелства че предлаганите резервни части и материали са фабрично нови, неупотребявани и отговарят на изискванията 

на Възложителя и изискванията за качество съгласно законовата уредба на РV България, и че разполага с ресурс за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка. Кактто и деклариране, носене на  пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени некачествени части и материали, 

както и за некачествено извършени  услуги по ремонт на МПС.  

ІX. Предлаганата от нас търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от услугите (в месеци)-или като цяло за 

всички услуги е: 6 (шест)месеца, считано от момента на подписване на приемо-предавателния протокол за извършените услуги). 

Х. Декларирано, че ще изпълни поръчката в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и в съответствие с 

техническите изисквания, съгласно Техническа спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение.   

XІ. Декларирано, че в горепосочените гаранционни срокове ще поеме за собствена сметка подмяна на некачествена част/или отстраняване на 

повреда в резултат на некачествено извършена услуга по отношение на предмета на процедурата. При предаване на МПС след извършените 

ремонти е съгласен приемо-предавателния протокол за констатиране на извършената дейност да се счита за документ на основание на който да 

бъде предявена рекламация в рамките на гаранционния срок. Приемане така съставеният приемо-предавателен протокол да служи за безспорно 

доказателство за некачественото изпълнение. 

Превид горното и на основание разпоредбата на чл.57, ал.3, от ППЗОП комисията взе следното:  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

4.1.Определя следната дата за отваряне на ценовата оферта на   Кандидат №1. ЕООД “Венци-Шумен” гр.Шумен и обявения от него 

подизпълнител „ Венци – Габрово“ ЕООД , а именно: 



- 31.05.2019 г. от 10.00 часа (тридесет и първи май две хиляди и деветнадесета година от десет  часа местно време); 

4.2.Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на посочения в т.4.1 кандидат и обявения от него подизпълнител с оглед 

правото му да изпрати свои представители, които да присъстват на отварянето на офертите. 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на кандидат и обявения от него подизпълнител, като се публикува и съобщение в 

профила на купувача към досието на настоящата процедура.  

С това комисията обяви за приключило заседанието на 28.05.2019г. 

Протоколът се състави в един екземпляр и е неразделна част от документацията на процедурата. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 28.05.2019 г като за работата си същата състави протокол №2 подписан без 

възражения от всички членове , който е неразделна част от документацията на процедурата. Протоколът е представен на 28.05.2019г за 

утвърждаване от възложителя. 

 

На 31.05.2019г. комисия назначена със Заповед №188/16.05.2019г. на Директора на СИДП ДП Шумен , на основание 18, ал.1, т.1 , чл. 20, 

ал.1, т.1,  чл. 73, ал.1, чл.74, от  ЗОП, чл.51, от ППЗОП  и  Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в „Североизточно 

Държавно Предприятие „ ДП гр.Шумен, се събра в 10,00 часа в заседателната зала на административната сграда на СИДП ДП Шумен на следващо 

по ред  редовно открито заседание за продължаване  процедура за възлагане на изпълнението на обществена поръчка, с обект на поръчката – 

услуга и предмет на изпълнение: „Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване,ремонт и поддръжка (периодични 

технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, 

аксесоари и материали на производителя на съответните марки, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, 

собственост на ЦУ на СИДП ДП Шумен за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“ открита с решение  

№5/11.04.2019г. от директора на СИДП ДП Шумен. Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2019-0096. 

Комисия е в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: заличено съгл. ЗЗЛД 

ЧЛЕНОВЕ:1. заличено съгл. ЗЗЛД 

                 2. заличено съгл. ЗЗЛД 

                 3. заличено съгл. ЗЗЛД 

                 4. заличено съгл. ЗЗЛД  

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията на възложителя и условията за провеждане на 

процедурата, съгласно документацията за участие. 

При откриване на заседанието се установи че в залата не присъстват представители на кандидата депозирал оферта за участие както и 

представители на СМИ и обществени организации, обстоятелство отбелязано в приставения лист – неразделна част от документацията на 

процедурата. 

Председателят на комисията публично обяви резултатите от разглеждането на техническото предложение на единствения кандидат от 

предходния етап на процедурата. 



Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на кандидата по реда на неговото подаване, отразени в регистъра за получени 

оферти в ТП „ДГС Шумен”: 

1. Кандидат №1. ЕООД “Венци-Шумен” гр.Шумен: 

- Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка е 128 638, 76 лева (сто двадесет и осем хиляди шестстотин 

тридесет и осем лева и седемдесет и шест стотинки), без ДДС, разпределена по единични цени  по видове МПС , за консумативи и аксесоари  

съгласно предложените в ценова оферта  и служеща единствено и само за методиката на оценяване  на стойността на 

показателя К1 в комплексната оценка на предложенията .   

Всички членове на комисията подписаха ценовото предложение на Кандидат №1. 

С гореизложените ценови параметри, предложени от кандидата, комисията закри публичната част от заседанието. 
 

На закритото заседание на 31.05.2018 г., комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане и проверка на изчисленията за 

формиране на предложената обща крайна цена за изпълнение на поръчката . 

Не бяха открити неточности или несъответствия в изчисляване на сборовете по единични цени посочени от кандидата.С така установеното, т 

комисията единодушно реши, че в настоящата процедура не са констатирани предпоставки за отстраняване на кандидата от участие в етапите на 

процедурата. 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение по критерия К1 на утвърдената методика  

По Критерии  К1: Обща крайна стойност по видове услуги за едногодишния период на действие на договора изчисляван по формулата 

съгласно обявената методика:  

К1  = (Ц min : Цn) *  30, участникът  получава- 128 638, 76 /128 638, 76 * 30= 30 точки 

Комисията  пристъпи към комплексната оценка на офертата на участникът , която изчислена формулата съгласно обявената методика е 

следната: 

К компл. = К1 +К2+К3+К4 + К5 = 30,00 т + 31,50 т + 15,00 т  +10,00 т  +  10,00 т = 96,50 точки 

Предвид гореизложеното, комисията пристъпи към класиране  в съответствие с предварително обявения критерий по смисъла на чл.70 ал.2 

т.1 от Закона за обществените поръчки, като единодушно взе следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 5 

На първо място с получени 96,50 точки класира: Кандидат №1. ЕООД “Венци-Шумен” гр.Шумен, ЕИК-200580416 на Агенцията по 

вписванията, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул. „Симеон Велики” №12, представлявано от Венцислав Василев Маринов  - 

управител, при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка е 35000,00 лева  /тридесет и пет хиляди лева/ без 

включено ДДС, при стойност за извършване на услугите в размер на 22 000,00  лева без вкл. ДДС и стойността за 

доставка на резервни части и аксесоари в размер на 13 000,00  лева без вкл. ДДС,  от които до 6 000,00лв  без вкл. ДДС за 

доставка на резервни части и аксесоари извън списъка на посочените в техническата спецификация . 



2. Наличие на оторизация от страна на производител/ официален представител за Р. България  за извършване на техническо обслужване  и 

ремонт на съответната марка както следва: За автомобилите от марка–Тойота ; марка–Сузуки;  марка–Лада Нива/Ърбан и без представена 

оторизация за автомобилите  марка –„Греат Уол Новер5“  марка–„Дайхатцу“ и марка „ Щаер“.  

3. Наличие на  НАЕТА  специализирана база за извършване на дейности по техническо обслужване  и ремонт на територията на гр. Шумен. 

4. Заявен приоритет при приемането на съответното МПС в сервизната база осъществявано в присъствието на представител на 

Възложителя от 1 /един/ астрономически час, независимо от натовареността на сервиза. 

5. Срок  за изпълнение на съответната услуга в работни дни считано от датата на приемане на съответния автомобил в сервиз  -   1 (един) 

работен ден . 
6. Заявено обстоятелство, че след приемането на МПС ще бъде извършена пълна диагностика (определяне на повредата, когато е приложимо – на 

частите, които са необходими за обезпечаване на ремонта, стойността на частите и на ремонта предвид необходимото време за извършването му), при следното 

обявено работно време на обекта: 

Понеделник:8,30-17,30 часа 

Вторник: 8,30-17,30 часа 

Сряда: 8,30-17,30 часа. 

Четвъртък8,30-17,30 часа 

Петък: 8,30-17,30 часа 

7. Прието,  условие относно репатрирането на съответното МПС до сервиза и връщането му обратно отремонтирано в гр.Шумен, или ще осигурим за 

своя сметка изпълнение на услугата по местонахождение на МПС в гр. Шумен когато съответната сервизна база не е в територията на гр. Шумен. 

8. При обявено ползване капацитета на трети лица както следва: 

8.1. „Венци Габрово“ ЕООД ЕИК-201173605, със седалище  и адрес на управление: Област Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово , ул. 

„Христо Смирненски“ №58 за дейности  по сервизиране на МПС, марка „ Сузуки“ и  марка „ Лада Нива/Ърбан“, за които третото лице и 

оторизирано от официалния доставчик.  
9. При заявена от съответния кандидат търговска отстъпка от единичните цени за артикули, извън списъка посочен в техническата 

спецификация, спрямо цената обявена в търговските му обекти към датата на заявка,  от 15%  (петнадесет процента)  като така 

обявеният  % търговска отстъпка остава фиксиран за целия период на изпълнение на договора.  

10. Потвърден ангажимент, че при изпълнение на обществената поръчка в случай, че бъдем определени за изпълнители,  ще се 

съобразяваме с естеството на  услугата по ремонт на МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП Шумен, включваща: 

10.1. Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на съответния определен пробег, посочен съгласно фирмените 

стандарти и предписанията на производителя за конкретната марка и модел МПС  и включва: смяна на масло; маслен филтър; горивен филтър(за 

дизелови лв.); ангренажен комплект (при необходимост); въздушен филтър; филтър на климатик/климатроник;  гарнитура на техн. отвор;  

проверка доливане/подмяна – при необходимост на течности- антифриз, спирачно масло, масла диференциали ; масло скоростна и др. ; проверка 

свещи ( за бенз. двигатели) дюзи-за дизелови лв.; проверка/смяна  на накладки , спирачни дискове, маркучи за спирачките – при необходимост; 

подмяна ел. крушки-при необходимост  с артикули от  производител и  доставени от изпълнителя труд; като: 



-  Смяна на филтри - изисквания: Смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло, 

както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя в сервизната книжка на съответната марка 

автомобил. След смяната на филтрите и маслото се извършва зануляване на сервизния брояч на автомобилите, които разполагат с такъв.  

-  Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите:  

- проверка на изпускателната система - изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи;  

- проверка на спирачната система;  

- проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/;  

- проверка нивото на хидравличната течност;  

- проверка нивото на охладителната течност /темперарура на замръзване/;  

- проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания;  

- проверка състоянието на гумите;  

- проверка на амортисьорите;  

- проверка на светлините;  

- проверка състоянието на акумулатора;  

- проверка на чистачките /стъклоизмивателната система/;  

- проверка на климатик/климатроник;  

- оглед на ходова част.  

- В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобила, изпълнителят изготвя констативен протокол с 

препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила в състояние 

годно за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.  

10.2. Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед 

необходимост и включва;  

- всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва 

да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на съответната марка автомобили. 

10.3. Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график -извършват се за установяване състоянието на 

основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите и включват  

-  диагностика на основните възли и системи, свързани с нормалната работа и безопасността при движението на автомобилите,  вкл. подготовка за 

преминаване на годишен технически преглед (ГТП) на съответното МПС.;  

10.4. Доставката и влагане на резервни части, други консумативи и аксесоари, свързана с изброените дейности по услугите включва: 

- Доставката и монтажа на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите резервни части, други 

консумативи и аксесоари - Извършва се от изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.  

- Доставените, вложените и монтирани резервни части , други консумативи и материали  трябва да са нови, да притежават сертификат за 

произход и качество, и да отговарят на изискванията на производителя на съответния автомобил или еквивалент.  



Основните резервни части, други консумативи и материали са описани в Техническа спецификация на резервните части, други консумативи 

и материали за МПС обект на настоящата процедура, като те ще се заплащат от възложителя, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, 

което е обвързващо за целия срок на изпълнение на поръчката.  

При изпълнението на поръчката е възможно да се наложи доставка и монтаж на резервни части, други консумативи и материали, извън 

посочените в Техническата спецификация на резервните части, други консумативи и материали , предвид което Възложителят си запазва правото 

в рамките на предвидения прогнозен ресурс да възложи доставката им, като плащането се извършва по действащи към датата на доставка цени , 

намалени с предложения от нас  процент отстъпка от Изпълнителя в настоящото техническо  

При необходимост от резервни части, които не са в наличност, заявяваме, че ще организираме доставката и влагането им в ремонта в срок до 

15 работни дни.   

– Задължително условие на процедурата - Доставката, чрез покупка на резервни части,  други консумативи и аксесоари се извършва, 

след изрична заявка от ЦУ на СИДП ДП Шумен  

11. Декларирано обстоятелство, че предлаганите резервни части и материали са фабрично нови, неупотребявани и отговарят на 

изискванията на Възложителя и изискванията за качество съгласно законовата уредба на РV България и отговорност за вреди, произтекли от 

доставени некачествени части и материали, както и за некачествено извършени услуги по ремонт на МПС.  

12. Предложена търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от услугите , или като цяло за всички услуги е: 6 

(шест) месеца. 

13. Декларирано обстоятелство, че изпълнението на поръчката ще е в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и в 

съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение.   

14. Предложена цена за ремонтна услуга в лева без ДДС за един час сервизен труд от 60 минути, в което предвиденото време за 

извършване на услугите не превишава определените сервизни нормовремена по Приложения № 1-6 на  Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за 

задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, 

причинени на моторни превозни средства, в размер на: 25(двадесет и пет)  лв. / час без вкл. ДДС 

15. Предложена търговска отстъпка от единичните цени за всеки конкретен артикул, извън списъка посочен в техническата спецификация, 

предлагани в търговските ни обекти към датата на получаване на съответната заявка в размер на 15% (петнадесет процента)  фиксиран за целия 

период на изпълнение на договора. 

16. Декларирано обстоятелство, че в посочените гаранционни срокове изпълнителят поема за своя сметка подмяната на некачествена 

част/или отстраняване на повреда в резултат на некачествено извършена услуга от негова страна по отношение на предмета на процедурата.  

17. Декларирано обстоятелство, че при предаване на МПС, след извършените ремонти приемо-предавателния протокол за констатиране на 

извършената дейност да се счита за документ на основание на който да бъде предявена рекламация в рамките на гаранционния срок, като 

съставеният приемо-предавателен протокол служи за безспорно доказателство за некачественото изпълнение. 

 

Комисията, след извършената класация,  взе единодушно следното  

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 



Предлага на Възложителя - Директора на „СИДП“ ДП  Шумен , във връзка с настоящата обществена поръчка да определи за 

изпълнител, и сключи договор с класирания на първо място участник, а именно: 

ЕООД “Венци-Шумен” гр.Шумен, ЕИК-200580416 на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, бул. 

„Симеон Велики” №12, представлявано от Венцислав Василев Маринов  - управител, при обявено ползване капацитета на трето лице: „Венци 

Габрово“ ЕООД ЕИК-201173605, със седалище  и адрес на управление: Област Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово , ул. „Христо Смирненски“ 

№58 за дейности  по сервизиране на МПС, марка „ Сузуки“ и  марка „ Лада Нива/Ърбан“, при следните параметри на окончателната оферта: 

1.Предлаганата обща крайна цена за изпълнение на обществената поръчка е 35000,00 лева  /тридесет и пет хиляди лева/ без 

включено ДДС, при стойност за извършване на услугите в размер на 22 000,00  лева без вкл. ДДС и стойността за 

доставка на резервни части и аксесоари в размер на 13 000,00  лева без вкл. ДДС,  от които до 6 000,00лв  без вкл. ДДС за 

доставка на резервни части и аксесоари извън списъка на посочените в техническата спецификация  и разпределени  по 

единични цени както следва: . 
Вид МПС 

 

 

Цена в лв  

за косуматив 

резервна част  

без вкл. ДДС 

Тойота 

Ярис 

Тойота 

Корола 

Тойота 

Ланд 

круизър 

150 

Тойота 

Ланд 

круизър  

Тойота 

Рав 4 

Тойота 

Аурис 

Тойота 

Авензис 

Тойота 

Корола 

Версо 

Сузуки 

Джимни 

Дайхатсу 

Териос 

ЛАДА 

НИВА/ 

ЪРБАН 

Грейт 

Уолл 

Ховер 5 

Грейт 

Уолл 

Стийд 

Щаер 

8 С 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

КОНСУМАТИВИ И АСЕСОАРИ 
1.Масло двигател – 

разф. .- лв/1л  

22,33 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33 22,33 15,66 22,33 22,33 15,66 15,66 22,33 15,66 

2.Масло 

предавателна кутия 

– разф. - лв/1л 

35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 29,33 29,33 29,33 25,00 

3.Спирачна течност 

–лв/1л  

23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 23,83 

4.Антифриз 

силиконов 

/червен/-

концентрат–разф. –

лв/1л   

21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 21,66 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

5.Хидравлична 

течност - лв/1л 

32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 32,42 20,83 20,83 20,83 20,83 

6.Фреон 134 /с 

индикатор за 

пропускливост и 

масло за 

охладителна с-ма/ - 

66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 66,66 



лв/100 гр.  

7.Накладки ръчна 

спирачка – 

лв/комплект 

154,16 79,16 210,31 210,31 210,31 79,16 76,66 154,16 Х 100,00 62,50 125,00 125,00 250,00 

8.Крушка за фар 

къси св. - лв/1 бр. 

5,83 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 12,50 21,33 21,33 5,83 5,83 5,83 5,83 

9.Крушка за фар 

дълги св  - лв/ 1 бр. 

5,83 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 21,33 5,83 5,83 5,83 5,83 

10.Крушка за стоп - 

лв/1 бр.  

4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

11.Крушка за мигач 

- лв/ 1 бр 

4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 4,66 

12.Крушка за 

габарити лв/1 бр. 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

13.Крушка за 

халоген - лв/1 бр. 

14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 14,16 

14.Предпазители 

лв/комплект   

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

15.Течност 

чистачки – разф. 

лв/1л   

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

16.Чистачки – 

лв/комплект 

37,50 54,16 76,03 76,03 76,03 54,16 64,17 54,16 45,83 48,3 37,50 45,83 45,83 125,00 

17-Стелки – 

лв/комплект 

133,33 145,83 183,33 183,33 183,33 145,83 166,66 145,83 125,00 116,66 83,33 116,66 116,6 0,00 

18.Декоративни 

тасове–

лв/комплект 

 

115,00 145,00 145,00 145,00 115,00 Х 115,00 Х Х Х Х Х Х Х 

19.Акумулатор 

лв/1бр. 
183,33 241,67 250,00 250,00 250,00 200,00 208,33 200,00 208,33 208,3 183,33 200,00 266,66 375,00 

20.Маслен филтър-

лв/1 бр. 

17,50 21,33 21,33 21,33 21,33 18,00 18,00 18,00 21,33 21,33 14,77 16,66 25,00 33,33 

21.Въздушен 

филтър-лв/1 бр. 

37,50 45,79 68,33 68,33 68,33 35,26 45,83 38,00 29,67 29,17 20,83 33,33 50,00 66,67 

22.Филтър купе – 

лв/1 бр. 
33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 33,17 21,17 21,17 29,17 29,17 29,17 Х 

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
1.Преден 

амортисьор – 

165,00 220,00 406,92 406,92 327,00 220,00 241,00 267,00 240,00 220,00 160,00 200,00 240,00 500,00 



лв/1бр. 

2.Заден амортисьор 

– лв/1 бр 

75,00 170,00 199,71 199,71 199,71 170,00 83,33 261,67 150,00 166,67 120,00 150,42 166,67 291,67 

3.Шарнирен болт– 

лв/1 бр. 

Х Х Х Х Х Х 100,00 90,00 70,83 75,00 37,50 60,42 79,58 125,00 

4.Кормилен 

накрайник–лв/ 1 бр 

41,67 62,50 164,70 164,70 164,70 62,50 62,50 62,50 75,00 90,00 70,83 75,00 79,58 125,00 

5.Тампон на заден 

мост – лв/1 бр 

100,00 166,67 Х Х Х 166,67 Х 158,33 Х Х Х Х Х 591,67 

6.Тампон на 

стабилизираща 

щанга – лв/1 бр 

16,67 26,00 54,16 54,16 53,00 26,00 33,33 26,00 20,83 16,67 20,83 23,83 26,00 Х 

7.Предна селенова 

втулка на носач – 

лв/1 бр 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 37,50 88,0 116,67 183,33 

8.Задна селенова 

втулка на носач– 

лв/1 бр 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 41,67 100,73 124,58 216,67 

9.Носач –лв/ 

комплект 

204,17 348,33 702,52 702,52 558,33 348,33 336,66 346,67 Х 300,00 208,33 366,67 433,33 875,00 

10.Биалета – лв/1 

бр 

37,50 41,67 290,24 290,24 165,83 41,67 41,67 45,83 Х 37,50 Х 54,17 62,50 Х 

11.Лагер за предна 

главина– лв/1 бр 

191,67 483,33 523,00 523,00 513,00 316,67 486,67 223,33 291,67 250,00 58,33 150,00 216,67 433,33 

12.Лагер за задна 

главина– лв/1 бр 

375,00 375,00 899,80 899,80 790,70 375,00 375,00 291,67 250,00 233,33 54,17 200,00 225,00 500,00 

13.Тампон на 

амортисьор– лв/1 

бр 

217,50 220,00 242,20 242,20 242,20 220,00 230,00 196,67 125,00 100,00 60,00 100,00 100,00 200,00 

14.Тампон 

стабилизираща 

щанга– лв/1 бр 

12,50 25,00 65,40 65,40 62,30 25,00 33,33 12,50 20,84 16,67 Х 23,83 25,00 Х 

15.Прахозащитен 

маншон на 

амортисьор– лв/1 

бр 

37,50 37,50 55,00 55,00 45,00 37,50 37,50 37,50 37,50 33,33 33,33 45,83 45,83 Х 

16.Маншон за каре 

на полуоска– лв/1 

бр 

29,17 29,17 292,20 292,20 221,20 29,17 29,17 29,17 45,83 41,67 26,00 29,17 29,17 125,00 

17.Лагер за преден Х Х Х Х Х Х Х Х 80,00 Х Х Х Х 80,00 



мост–лв/ 1 бр 

18.Ангренажен 

ремък–  лв/ 1 бр 

Х Х 133,17 133,17 Х Х Х Х Х Х Х 90,00 100,00 Х 

19.Паразитна ролка 

ангренажен ремък– 

лв/1 бр 

Х Х 185,20 185,20 Х Х Х Х Х Х Х 120,00 140,00 Х 

20.Обтяжна ролка 

ангренажен ремък– 

лв/1 бр 

Х Х 151,88 151,88 Х Х Х Х Х Х Х 155,00 180,00 Х 

21.Алтернаторен 

ремък - лв/1 бр 

55,00 60,00 95,26 95,26 95,26 60,00 65,00 55,00 55,00 50,00 45,00 52,50 60,00 166,67 

22.Паразитна ролка 

канален ремък– 

лв/1 бр 

Х Х Х Х Х Х Х Х 100,00 108,33 50,00 75,00 112,50 266,67 

23.Обтяжна ролка 

канален ремък– 

лв/1 бр 

305,83 305,83 367,00 367,00 280,00 308,33 280,00 350,00 216,67 298,00 85,00 140,00 245,83 458,33 

24.Касета за 

съединител–лв/1 бр 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

25.Ангренажна 

верига– лв/1 бр 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

26.Притискателен 

диск– лв/1 бр 

297,50 246,67 533,35 533,35 378,00 168,00 246,67 248,33 250,00 280,00 140,00 260,00 305,00 1083,33 

27.Феродов диск– 

лв/1 бр 

238,00 390,83 347,00 347,00 335,00 168,33 191,67 190,83 233,33 250,00 104,17 240,00 266,67 1216,66 

28.Лагер за 

съединител–лв/1 бр 

398,33 398,33 396,30 396,30 392,30 398,33 398,33 176,00 166,66 150,00 60,00 120,00 166,66 458,33 

29.Горна помпа за 

съединител–лв/1 бр 

190,00 254,17 335,70 335,70 321,00 254,17 312,50 279,00 Х 125,00 85,00 120,83 120,83 291,67 

30.Долна помпа за 

съединител–лв/1 бр 

Х Х 198,50 198,50 196,00 Х Х 220,00 Х 48,50 65,00 130,00 130,00 308,33 

31.Жило 

съединител–лв/1 бр 

Х Х Х Х Х Х Х Х 160,00 Х Х Х Х Х 

32.Свещи 

запалителни – 

лв/комплект 

144,00 Х Х Х Х 157,00 Х Х 157,00 78,00 578,00 62,50 Х Х 

33.Запалителни 

кабели свещи  - 

лв/комплект 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 83,33 208,33 Х Х 

34.Подгревна Х 266,16 87,08 87,08 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 291,67 



свещ– лв/комплект 

35.Дюзи-

лв/комплект 

Х 6430,00 2400,00 2400,00 2400,00 Х Х Х Х Х Х Х Х 7500,00 

36.Горивен 

филтър–лв/ 1 бр 

Х 69,70 69,70 69,70 69,70 Х Х Х Х Х 25,00 30,00 55,00 120,00 

37.Кормилна 

рейка–лв/ 1 бр 

1200,00 1904,00 3280,00 3280,00 2900,00 1904,66 1880,00 2041,66 2666,66 2418,00 Х 1980,00 1916,67 Х 

38.Сензор 

отработени газове– 

лв/1 бр 

368,00 992,00 880,00 880,00 768,00 368,00 385,00 390,00 420,00 370,00 198,00 265,00 265,00 Х 

и при следните технически параметри на изпълнение на услугите и доставките:  

2. Наличие на оторизация от страна на производител/ официален представител за Р. България  за извършване на техническо обслужване  и 

ремонт на съответната марка както следва: За автомобилите от марка–Тойота ; марка–Сузуки;  марка–Лада Нива/Ърбан и без представена 

оторизация за автомобилите  марка –„Греат Уол Новер5“  марка–„Дайхатцу“ и марка „ Щаер“.  

3. Наличие на  НАЕТА  специализирана база за извършване на дейности по техническо обслужване  и ремонт на територията на гр. Шумен. 

4. Заявен приоритет при приемането на съответното МПС в сервизната база осъществявано в присъствието на представител на 

Възложителя от 1 /един/ астрономически час, независимо от натовареността на сервиза. 

5. Срок  за изпълнение на съответната услуга в работни дни считано от датата на приемане на съответния автомобил в сервиз  -   1 (един) 

работен ден . 
6. Заявено обстоятелство, че след приемането на МПС ще бъде извършена пълна диагностика (определяне на повредата, когато е приложимо – на 

частите, които са необходими за обезпечаване на ремонта, стойността на частите и на ремонта предвид необходимото време за извършването му), при следното 

обявено работно време на обекта: 

Понеделник:8,30-17,30 часа 

Вторник: 8,30-17,30 часа 

Сряда: 8,30-17,30 часа. 

Четвъртък8,30-17,30 часа 

Петък: 8,30-17,30 часа 

8. Прието,  условие относно репатрирането на съответното МПС до сервиза и връщането му обратно отремонтирано в гр.Шумен, или ще осигурим за 

своя сметка изпълнение на услугата по местонахождение на МПС в гр. Шумен когато съответната сервизна база не е в територията на гр. Шумен. 

8. При обявено ползване капацитета на трети лица както следва: 

8.1. „Венци Габрово“ ЕООД ЕИК-201173605, със седалище  и адрес на управление: Област Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово , ул. 

„Христо Смирненски“ №58 за дейности  по сервизиране на МПС, марка „ Сузуки“ и  марка „ Лада Нива/Ърбан“, за които третото лице и 

оторизирано от официалния доставчик.  
9. При заявена от съответния кандидат търговска отстъпка от единичните цени за артикули, извън списъка посочен в техническата 

спецификация, спрямо цената обявена в търговските му обекти към датата на заявка,  от 15% (петнадесет процента)  като така 

обявеният  % търговска отстъпка остава фиксиран за целия период на изпълнение на договора.  



10. Потвърден ангажимент, че при изпълнение на обществената поръчка в случай, че бъдем определени за изпълнители,  ще се 

съобразяваме с естеството на  услугата по ремонт на МПС, собственост на ЦУ на СИДП ДП Шумен, включваща: 

10.1. Техническо обслужване на МПС - извършва се след изминаване на съответния определен пробег, посочен съгласно фирмените 

стандарти и предписанията на производителя за конкретната марка и модел МПС  и включва: смяна на масло; маслен филтър; горивен филтър(за 

дизелови лв.); ангренажен комплект (при необходимост); въздушен филтър; филтър на климатик/климатроник;  гарнитура на техн. отвор;  

проверка доливане/подмяна – при необходимост на течности- антифриз, спирачно масло, масла диференциали ; масло скоростна и др. ; проверка 

свещи ( за бенз. двигатели) дюзи-за дизелови лв.; проверка/смяна  на накладки , спирачни дискове, маркучи за спирачките – при необходимост; 

подмяна ел. крушки-при необходимост  с артикули от  производител и  доставени от изпълнителя труд; като: 

-  Смяна на филтри - изисквания: Смяна на маслен, въздушен, поленов (когато има), горивен филтър и масло, като типовете филтри и масло, 

както и честотата на смяната им трябва да отговарят на изискванията, заложени от производителя в сервизната книжка на съответната марка 

автомобил. След смяната на филтрите и маслото се извършва зануляване на сервизния брояч на автомобилите, които разполагат с такъв.  

-  Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите:  

- проверка на изпускателната система - изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи;  

- проверка на спирачната система;  

- проверка нивото на спирачната течност /температура на кипене/;  

- проверка нивото на хидравличната течност;  

- проверка нивото на охладителната течност /темперарура на замръзване/;  

- проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания;  

- проверка състоянието на гумите;  

- проверка на амортисьорите;  

- проверка на светлините;  

- проверка състоянието на акумулатора;  

- проверка на чистачките /стъклоизмивателната система/;  

- проверка на климатик/климатроник;  

- оглед на ходова част.  

- В резултат на техническото обслужване и извършената проверка на системите на автомобила, изпълнителят изготвя констативен протокол с 

препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила в състояние 

годно за експлоатация, в съответствие с нормативните изисквания.  

10.2. Текущ ремонт на МПС - извършва се при установена в резултат на техническото обслужване или на периодичен технически преглед 

необходимост и включва;  

- всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва 

да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя на съответната марка автомобили. 

10.3. Периодични технически прегледи на МПС по съгласуван с възложителя график -извършват се за установяване състоянието на 

основните възли и системи, осигуряващи безопасността на движение на автомобилите и включват  



-  диагностика на основните възли и системи, свързани с нормалната работа и безопасността при движението на автомобилите,  вкл. подготовка за 

преминаване на годишен технически преглед (ГТП) на съответното МПС.;  

10.4. Доставката и влагане на резервни части, други консумативи и аксесоари, свързана с изброените дейности по услугите включва: 

- Доставката и монтажа на всички необходими за извършване на техническото обслужване и ремонт на автомобилите резервни части, други 

консумативи и аксесоари - Извършва се от изпълнителя, като стойността им е за сметка на Възложителя.  

- Доставените, вложените и монтирани резервни части , други консумативи и материали  трябва да са нови, да притежават сертификат за 

произход и качество, и да отговарят на изискванията на производителя на съответния автомобил или еквивалент.  

Основните резервни части, други консумативи и материали са описани в Техническа спецификация на резервните части, други консумативи 

и материали за МПС обект на настоящата процедура, като те ще се заплащат от възложителя, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя, 

което е обвързващо за целия срок на изпълнение на поръчката.  

При изпълнението на поръчката е възможно да се наложи доставка и монтаж на резервни части, други консумативи и материали, извън 

посочените в Техническата спецификация на резервните части, други консумативи и материали , предвид което Възложителят си запазва правото 

в рамките на предвидения прогнозен ресурс да възложи доставката им, като плащането се извършва по действащи към датата на доставка цени , 

намалени с предложения от нас  процент отстъпка от Изпълнителя в настоящото техническо  

При необходимост от резервни части, които не са в наличност, заявяваме, че ще организираме доставката и влагането им в ремонта в срок до 

15 работни дни.   

– Задължително условие на процедурата - Доставката, чрез покупка на резервни части,  други консумативи и аксесоари се извършва, 

след изрична заявка от ЦУ на СИДП ДП Шумен  

11. Декларирано обстоятелство, че предлаганите резервни части и материали са фабрично нови, неупотребявани и отговарят на 

изискванията на Възложителя и изискванията за качество съгласно законовата уредба на РV България и отговорност за вреди, произтекли от 

доставени некачествени части и материали, както и за некачествено извършени услуги по ремонт на МПС.  

12. Предложена търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от услугите , или като цяло за всички услуги е: 6 

(шест) месеца. 

13. Декларирано обстоятелство, че изпълнението на поръчката ще е в съответствие с предварително обявените от възложителя условия и в 

съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение.   

14. Предложена цена за ремонтна услуга в лева без ДДС за един час сервизен труд от 60 минути, в което предвиденото време за 

извършване на услугите не превишава определените сервизни нормовремена по Приложения № 1-6 на  Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за 

задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, 

причинени на моторни превозни средства, в размер на: 25(двадесет и пет)  лв. / час без вкл. ДДС 

15. Предложена търговска отстъпка от единичните цени за всеки конкретен артикул, извън списъка посочен в техническата спецификация, 

предлагани в търговските ни обекти към датата на получаване на съответната заявка в размер на 15% (петнадесет процента)  фиксиран за целия 

период на изпълнение на договора. 

16. Декларирано обстоятелство, че в посочените гаранционни срокове изпълнителят поема за своя сметка подмяната на некачествена 

част/или отстраняване на повреда в резултат на некачествено извършена услуга от негова страна по отношение на предмета на процедурата.  



17. Декларирано обстоятелство, че при предаване на МПС, след извършените ремонти приемо-предавателния протокол за констатиране на 

извършената дейност да се счита за документ на основание на който да бъде предявена рекламация в рамките на гаранционния срок, като 

съставеният приемо-предавателен протокол служи за безспорно доказателство за некачественото изпълнение. 

С това комисията обяви за приключило заседанието на 31.05.2019г като за работата си същата състави протокол №3 подписан без 

възражения от всички членове, който е неразделна част от документацията на процедурата. Протоколът е представен на 31.05.2019г за 

утвърждаване от възложителя. 

Комисията обяви за приключила като цяло процедурата, като за работата си състави настоящия доклад в един екземпляр, подписан от всички 

членове , който е неразделна част от документацията на процедурата 

Докладът заедно с цялата документация по процедурата бе предаден за утвърждаване на възложителя на 31.05.2018г.  

 

 

КОМИСИЯ:  

  

1. /п/ заличено съгл. ЗЗЛД 

 

2. /п/ заличено съгл. ЗЗЛД 

 

3. /п/ заличено съгл. ЗЗЛД                                 

 

4. /п/ заличено съгл. ЗЗЛД 

 

5. /п/ заличено съгл. ЗЗЛД 

 


