
 

 

 

/П Р Е П И С/ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 07 

 

гр. Шумен, 03.06.2019 г. 

  

 

На  основание чл. 108, т.1, чл. 109,  от ЗОП,  резултатите от проведена открита  процедура по реда на чл. 74 от ЗОП  и извършена 

от комисията,  назначена със Заповед №188/16.05.2019г. на Директора на „СИДП ДП Шумен класация  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. 

ОБЯВЯВАМ 

Следното класиране: 

На първо място с получени 96,50 точки класирам: 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. 

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

5.1. „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.  
6. 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.  

7. 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: 

7.1. 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.  

7.2. 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. 

7.3. 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.;  

7.4. 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  

8. 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.  

9. Предложена търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от услугите , или като цяло за всички 

услуги е: 6 (шест) месеца. 

10. 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.   

11. 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 

12. 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. 

13. 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.  

13. 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. 

 
Н я м а  к л а с и р а н  н а  в т о р о  м я с т о  у ч а с т н и к  п о р а д и  л и п с а  н а  д р у г и  п о д а д е н и  о фе р т и    

 

О т  у ч а с т и е  в  п р о ц е д у р а т а  н я м а  о т с т р а н е н и  к а н д и д а т и  

 

За изпълнител на обществена поръчка по реда на чл. 74 от ЗОП  „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 



 

ОПРЕДЕЛЯМ 

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/ - 

лв/100 гр.  

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 

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 – 

лв/1бр. 

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 

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 

мост–лв/ 1 бр 

Х Х Х Х Х Х Х Х 80,00 Х Х Х Х 80,00 

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 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 



канален ремък– 

лв/1 бр 

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 

свещ– лв/комплект 

Х 266,16 87,08 87,08 Х Х Х Х Х Х Х Х Х 291,67 

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 

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 о бявена  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. 
 

Решението да се доведе до знанието на участника в процедурата за сведение и  съответните заинтересовани длъжностни лица от 

„СИДП“ ДП Шумен  гр. Шумен, за сведение и изпълнение.  

Същото да се публикува при спазване на разпоредбите на чл.42 от  ЗОП в профила на купувача . 

Решението на основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП ,може да се оспори пред Комисията а защита на конкуренцията в срока по 

чл.197, ал.1, т.7, б.“а“ от  ЗОП . 

Договорът да се сключи  с определения за изпълнител участник  при условията  изискванията  на чл.112, ал.7, т.2 от ЗОП след 

представяне от страна на същия на документите по чл.112, ал.1 от ЗОП. 

Контрола по изпълнението на същото възлагам на инж. Петър Георгиев Ганев – зам. директор при „СИДП“ ДП Шумен  и  Янко 

Митев Янков - р-л финансов отдел- гл. счетоводител  на „СИДП“ ДП Шумен. 
 

 

ДИРЕКТОР „СИДП“ ДП: /п/ заличено съгл. ЗЗЛД 

                    /инж. В. Нинов/ 
 

 
ПГ/АА/ЕГ 


