
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 3 

СЕВЕРОИЗТОЧНО Д Ъ Р Ж А В Н О П О Д П Р И - , 

Директор ТГ1 ..ДГС Търговище 

До 

инж. Стела Атанасова 

Директор ТП „ДГС Търговище " 

Д О К Л А Д 

но чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП 

Настоящият доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 3 и чл. 106, ал. I от 
ЗОП се съставя по повод приключване работата на комисията по разглеждане, оценка и класираме 
на офертите за участие в публично състезание за избор на изпълнител с предмет: „Доставки на 
резервни части и услуги но ремонт на МПС марка „ВАЗ" и „Лада" за нуждите на ТП „ Д Г С 
Търговище" гр. Търговище" и изготвения протокол Протокол № 1 от 15.08.2019 г. 

I. Състав на комисията 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
инж. Даниел Колев - зам. директор при ТП „ДГС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ: 
1. Янита Петрова - експерт обществени поръчки при ТП „ДГС Търговище"; 
2. Аркън Ибрям - шофьор при ТП „ДГС Търговище"; 
3. Галина Иванова - счетоводител при ТП „ДГС Търговище"; 

4. Александър Керманов - юрисконсулт при ТП „ДГС Търговище". 

В хода на работата на комисията няма настъпили промени в състава й. 

Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията 
Заповед № 166 от 15.08.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище. 

Кратко описание на работния процес 

След изтичането на срока за получаване на оферти Възложителят е назначил комисията по 
реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която е определил: 

Поименния състав и лицето, определено за председател; 

Сроковете за извършване на работата; 



- Мястото на съхраняване на документите, свързани с обществената поръчка, до 
приключване на работата на комисията. 

Работата на комисията премина при стриктно спазване на произтичащите от Договора за 
функциониране на Европейския съюз принципи на равнопоставеност, недопускане на 
дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и в 
съответствие с разпоредбите на чл. 5 1 - 5 9 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, чл. 104, ал. 1 и ал. 4 от 
зоп. 

Всеки един член на комисията, подписа декларация, в която декларира, че: 

1. Не е в конфликт на интереси с посочените в протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП 
участници; 

2. Няма материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник: 

3. Няма частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

4. Не е участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в 
методиката за оценка на офертата; 

5. Деклариране, относно пазене на тайна обстоятелства, които са узнали във връзка с работата 
си в комисията; 

6. При настъпване на промяна в обстоятелствата се задължени да се уведомя незабавно 
възложителя; 

7. Известност, че за неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

IV. Участници в процедурата 

Участник Вх. № адрес 

„МИМО-96 " ООД № 2123 от 14.08.2019 г. с 
час на постъпване 10:00 
часа 

гр. Търговище, обл 
Търговище, пк. 7760, ул. 
„Паисий"6 

V. Действия на комисията свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от 
заявленията. 

Комисията не пристъпи към отваряне на единственото заявление за участие. 

VI. Класиране на участниците: 

Комисията не пристъпи към класиране на участниците. 

VII. Предложение за прекратяване на процедурата 

Комисията прекрати заседанието, без да отвори единствената оферта, и предлага на 
Възложителя да прекрати откритата процедура по възлагане на обществена поръчка. 

VIII. Мотиви за прекратяване на процедурата 

На основание чл. 110, ал. 2, т. 1 от ЗОП, до изтичане на срока за подаване на оферти 
14.08.2019 г. до 16:30 часа в деловодството на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, има 



постъпила само една оферта, като по този начин Възложителят се лишава от възможността да 
избира между няколко предложения, в тази връзка е невъзможно да се определи икономически 
най - изгодната оферта по критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена" и би 
липсвало конкуренция при възлагане на обществената поръчка. 

Настоящият доклад съдържа 3 (три) страници и се състави и подписа от всички 
членове на комисията на 15.08.2019 г. 

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП настоящият доклад да се представи на възложителя за 
утвърждаване. 

(Аркън Ибрям) 

(Александър Керманов) 

(Галина Иванова) 
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