
ПРОТОКОЛ № 1 
г. на 

на 
тта 

Днес, 12.12.2019 г., комисия назначена със Заповед № 262 от 12.12.2019 , 
Директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, се събра в 10:00 ч. в заседателната зала 
административната сграда на ТП „ДГС Търговище" на свое първо заседание за провеждане , ,а 
открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и услуги 
но ремонт на МПС марка „ВАЗ" и „Лада" за нуждите на ТП „ДГС Търговище"'гр 
Търговищеоткрита с Решение № 241 от 06.11.2019 г„ публикувано обявление за поръчка 
директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 11.1 L2019 г., в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ин» 5 6 3 3 А Д зктор при ТП „ДГС Търговище". 

ЧЛЕНОВЕ: 

1 ' v А ССХ 2 , 2 А (\ ^ерт „Обществени поръчки" при ТП „ДГС Търговище": 
2. , U-> Ш .. ; Т П ; ; Д Г С тЪрГОВИЩе"; 
1 ' лавен счетоводител при ТП „ ДГС Търговище'': 
4 ' . . зн при ТП „ДГС Търговище" 

В залата няма присъстващи участници в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, поради което 
списъкът с присъствалите лица се приобщава към документацията непопълнен. 

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал 1 от ППЗОП п 
отваряне на получените оферти в процедурата. Председателят на комисията обяви заповедта 
за назначаване на комисията и представи на членовете регистър за получените оферти 
удостоверен с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В определения срок в деловодството на ТП „ДГС Търговище" е депозирана една (1) 
оферта за участие от един участник: 

1. Участник № 1 - „Дани Ауто 2009" ЕООД А, 6 5 3 3 дяван QT Яш<о 
Димчев Петров в качеството му на управител, с оферта вх. № 3323 от 11 12 2019 г с час in 
постъпване 16:23 часа. 

След предоставяне на списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по чл. 103 ал 7 о т 
3011, които декларации се прибавят към документацията на процедурата. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 
комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената 
? f f o omnC З а р " з г л е ж д а н е н а офертите в Обявлението за поръчка и Заповед № от 
12.12.2019 г. на Директора на ТП „ДГС Търговище", а именно: 

ю m l 1 1 5 ™ 1 ™ 0 заседание, което включва: откриване на заседанието от 10:00 часа на 
12.12.2019 г„ като комисията ще извърши проверка на опаковките, съдържащи офертите от 
външна страна за съответствие с изискванията на ЗОП и предварително обявените условия-
комисията ще отвори опаковките с офертите по реда на постъпването им и ще оповести" 
п а Г м е З " 6 В ТЯХ Д ° К у М е Н Т И И 0 Т д е л е н з а п е ч а т а н п л и к с надпис „Предлагани ценови 
параметри , подписване на предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис 



„Предлагани ценови параметри" на всеки от участниците; закриване на публичната част на 
заседанието и обявяване часа на закритото заседание; 

б) в същия работен ден комисията ще проведе закрито заседание, в което ще разгледа 
документите относно личното състояние на участниците и критериите за подбор съгласно 
ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя в обявлението за поръчка 
и одобрената документация от възложителя; 

в) отново в същия работен ден при обективна възможност - когато няма отстранен 
участник или допълнителни действия на комисията по събиране на доказателства относно 
допустимостта за участие, комисията ще разгледа техническите предложения на 
участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор; 

г) комисията ще изготви протокол/и от заседанието/ята си за първия етап от 
обществената поръчка, в който ще бъде посочена датата, часа и мястото на отваряне на 
ценовите предложения; 

Разпечатката към 12.12.2019 г. от извършената от страна на комисията служебна 
проверка относно актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър към Агенцията 
по вписванията се приложи към документацията по процедурата. 

Комисията пристъпи към проверка на опаковката на единствения участник, 
съдържаща офертата за съответствието й с изискванията на закона и обявените в 
процедурата условия: 

Участник № 1 - „Дани Ауто 2009" ЕООД е представил офертата си в запечатана 
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с отбелязани всички данни, съгласно 
указанията на Възложителя. 

Председателят на комисията отвори запечатаната опаковка на единствения участник и 
оповести съдържанието й както следва: 

В опаковката на Участник № 1 - „Дани Ауго 2009" ЕООД 
приложени следните документи: 

1. Заявление за участие съдържащо опис на приложените в офертата документи -
Образец № 1; 

2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). по 
стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Европейската 
комисия от 05.01.2016 г., представен в електронен вариант на CD. Електронният носител е 
записан във файл PDF формат, подписан с електронния подпис на управителя на кандидата. 

3. Декларация по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици от участник/подизпълнител - Образец № 3 

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя - в оригинал по Образец № 4; 

5. Ценово предложение, представено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри" в общия пакет - в оригинал по Образец № 5; 

6. Декларация за конфиденциалност - Образец № 6 
7. Декларация за информираност и съгласие за обработване на лични данни - Образец № 



Членовете на комисията подписаха предложението за изпълнение на поръчката н 
плика с надпис „Предлагани ценови параметри" на участника. 

След извършването на тези действия председателят закри публичното заседание на 
комисията. 

Комисията преустанови работа на 12.12.2019 г. в 10:20 часа. 

Комисията възобнови своята своята работа на 12.12.2019 г. в 10:25 часа. 

Комисията продължи работата си в закрито заседание, като разгледа документите за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя и констатира следното: 

При прегледа на документите, депозирани в основната опаковка на Участник № 1. 
комисията установи, че са представени всички необходими документи от участника и така 
представената оферта е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. Не са налице 
липси, непълноти, фактически грешки или несъответствия на информацията, представена от 
участника. 

Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поради което комисията единодушно взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

Допуска до следващите етапи на процедурата по обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ" и „Лада" ча 
нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" единствения Участник № 1 „Дами Ауто 
2009" ЕООД. 

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на Участник № 
„Дани Ауто 2009" ЕООД. Предложението за изпълнение на поръчката е по образеца, 
приложен към документацията и подписано от законния представител по регистрация. То 
съдържа изявления в допустимите параметри, посочени от Възложителя, попълнение са 
всички изискуеми данни, посочени са техническите операции, инструменти и съоръжения за 
изпълнение на поръчката. Участникът е посочил технически оборудван обект /сервиз/, 
разполагащ за изпълнение на дейности по предмета на обществената поръчка. 
Предложението за изпълнение на участника включва и декларативно изявление за 
приемането на условията в проекта на договора без забележки и предложения, представени 
са и останалите приложими към него декларации. С оглед изложеното комисията приема, че 
представеното предложение за изпълнение отговаря на предварително обявената техническа 
спецификация от Възложителя и съответства на поставените от Възложителя условия, 
поради което няма основания за отстраняването му. 

Комисията пристъпи към оценка на представената оферта. В техническото 
предложение за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4) Участник № 1- Данп 
Ауто 2009" ЕООД е заявил: _ 

1. приемане на МПС в сервизната база с приоритет най-късно до осем астрономически 
часа, независимо от натовареността на сервиза; 

2. Срок на изпълнение на техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна 
на консумативи и подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на 
производителя на съответните марки считано от датата на приемане в сервиз на съответното 
МПС - 7 работни дни; 



3. предлагана търговска гаранция за качество относно изпълнението на всяка една от 
услугите или като цяло за всички услуги - шест месеца; 

4. търговска отстъпка от единичните цени за всеки конкретен артикул, извън списъка 
посочен в техническата спецификация, предлагани в търговските обекти към датата на 
получаване на съответната заявка в размер на 5% фиксирана за целия период на изпълнение 
на договора 

При така изложените обстоятелства комисията единодушно взе следното: 

Допуска участника „Дани Ауто 2009" ЕООД, чиято оферта отговаря на поставените 
изисквания на възложителя, до етапа „Отваряне и оценка на ценовите предложения" на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части и услуги но ремонт на МПС 
марка „ВАЗ" и „Лада" за нуждите на ТП„ДГС Търговище" гр. Търговище",. 

На осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП: 
1. Участникът да се счита уведомен чрез съобщение в официалния сайт на възложителя, 

раздел „Профил на купувача" за датата, часа и мястото на отваряне на ценовото предложение. 
2. Отварянето на ценовото предложение на участника за обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на резервни части и услуги по ремонт на МПС марка „ВАЗ" и „Лада" за 
нуждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" да се извърши на 18.12.2019 г. от 10:00 
часа в административната сграда на ТП „ДГС Търговище", с адрес: гр. Търговище бул I Ian 
Освободител" № 22. 

Комисията преустанови работа на 12.12.2019 г. в 11:50 часа. 

Настоящият протокол съдържа 4 (четири) страници и се подписа от всички членове на 
комисията. Същият е неразделна част от досието на обществената поръчка. 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

Комисия: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:. 
( и щ , 

ЧЛЕНОВЕ 

(А ти.59 3 5 / 1 ^ 
3 i. .i-rj^jAA.:. 

4 гк 5$ '35 


