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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 41/01.02.2016 г. 

За класиране и определяне на изпълнител  

 

      Във връзка с делегираните ми правомощия със Заповед №438/30.11.2015г на 

Директора на «СИДП» ДП Шумен и Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП 

ДЛС Шерба, на основание чл.73, ал.1  от Закона за обществените поръчки, чл.174, ал.2 

от Закона за горите и отразени резултати в Протоколи  на Комисията от 27.01.2016 и 

01.02.2016г. назначена със  Заповед № 29/27.01.2016г на зам.директора на ТП ДЛС 

Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед №266/08.12.2015г. на 

директора на ТП ДЛС Шерба да проведе  открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет:       „Извършване на ремонти , текущо  техническо 
обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за 
годишни технически прегледи с части и материали на производителя, доставени от  
изпълнителя  за  служебни  автомобили на ТП Държавно ловно стопанство 
„Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен,  местодомуващи на територията на ТП ДЛС 

Шерба , а именно: 26 броя МПС от които 1 бр. Ауди А4, 1 брой Ауди 80, 2 бр. ВАЗ 

21213, 5 бр. ВАЗ 21214, 1 бр. ВАЗ 21310 , 4 бр.ЛАДА 2121, 3 бр ЛАДА 4х4, 1бр. Опел 

Вектра,  1 бр.Чавдар С5, 1 бр.УАЗ 2206, 1бр.УАЗ 3909, 1 бр.УАЗ 31514, 1 бр. УАЗ 

2206, 1бр. УАЗ 374101, 1бр. ГАЗ 66, 1 бр.Щаер, 1 бр. Щаер 680 МЗ за 2016 година, 

съгласно техническа спецификация“,  открита с Решение №273/15.12.2015г на 

зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да проведе процедурата със Заповед 

№266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба, във вр със Заповед 

№438/30.11.2015г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

 

І.УСТАНОВИХ, ЧЕ 

В определения срок за участие са регистрирани следните кандидати, подали оферта 

по реда на депозиране на документите за участие, както следва: 

Оферта №1 от Кооперация Аутомотор, ЕИК 000101056 ,  седалище и адрес на 

управление: гр.Варна, бул.Вл.Варненчик, №184, представлявано от Председател Стоян 

Ненков Стоянов,  тел 052 500515, факс 052 500506 , Е-майл automotor_service@abv.bg,  

с вх.№ 164/22.01.2016г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 13.10 часа 

 

ІІ.РЕШИХ: 

Участникът Кооперация Аутомотор, ЕИК 000101056,  се е придържал към 

изискванията на ТП ДЛС Шерба, и е представил всички необходими и  изискуеми 

документи , съгласно публикуваното в АОП обявление и утвърдената тръжна 

документация , и не са налице обстоятелства за отстраняването му. 
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Мотивиран от изложеното и с оглед резултатите от проведената открита процедура, 

отразени в Протоколи на комисията от 27.01.2016 и 01.02.2016г. 

 

ІІІ.КЛАСИРАМ  : 

На първо място:  

         Кооперация Аутомотор, ЕИК 000101056 ,  седалище и адрес на управление: 

гр.Варна, бул.Вл.Варненчик, №184, представлявано от Председател Стоян Ненков 

Стоянов,  тел 052 500515, факс 052 500506 , Е-майл automotor_service@abv.bg,  с вх.№ 

164/22.01.2016г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 13.10 часа, съгласно направеното 

техническо и ценово предложение 

1. Предложена цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на 

18.00 (осемнадесет) лева без вкл. ДДС.  

 
     2.Предложената цена е в лева без вкл. ДДС, същата е окончателна, не подлежи на 
промяна през целия срок на договора и включва всички съпътстващи услугата разходи . 
Забележка: Времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да 

превишава стойностите на нормативите, посочени в НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 

г. на Комисията за финансов надзор 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. 

Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното 

сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути, като за 

конкретната ремонтна дейност сервизните часове не следва  да надвишават 

нормативно определените сервизни нормовремена посочени в Приложение № 5 
към към чл. 15, ал. 4 от Наредба №24 от 08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор. 

      3. Начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път в 

10 (десет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава 

след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол за реално извършена 

услуга. 

 

ІV.ОПРЕДЕЛЯМ 

            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ  на поръчка с предмет: „Извършване на ремонти , текущо  
техническо обслужване , техническа профилактика, подмяна на консумативи и 
подготовка за годишни технически прегледи с части и материали на 
производителя, доставени от  изпълнителя  за  служебни  автомобили на ТП 
Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен,  местодомуващи 

на територията на ТП ДЛС Шерба , а именно: 26 броя МПС от които 1 бр. Ауди 

А4, 1 брой Ауди 80, 2 бр. ВАЗ 21213, 5 бр. ВАЗ 21214, 1 бр. ВАЗ 21310 , 4 бр.ЛАДА 

2121, 3 бр ЛАДА 4х4, 1бр. Опел Вектра,  1 бр.Чавдар С5, 1 бр.УАЗ 2206, 1бр.УАЗ 

3909, 1 бр.УАЗ 31514, 1 бр. УАЗ 2206, 1бр. УАЗ 374101, 1бр. ГАЗ 66, 1 бр.Щаер, 1 бр. 

Щаер 680 МЗ за 2016 година, съгласно техническа спецификация“,  открита с 

Решение №273/15.12.2015г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен да 

проведе процедурата със Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба, 

във вр със Заповед №438/30.11.2015г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

         Кооперация Аутомотор, ЕИК 000101056 ,  седалище и адрес на управление: 

гр.Варна, бул.Вл.Варненчик, №184, представлявано от Председател Стоян Ненков 

Стоянов,  тел 052 500515, факс 052 500506 , Е-майл automotor_service@abv.bg,  с вх.№ 

164/22.01.2016г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 13.10 часа, съгласно направеното 

техническо и ценово предложение 



1. Предложена цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на 

18.00 (осемнадесет) лева без вкл. ДДС.  

 
     2.Предложената цена е в лева без вкл. ДДС, същата е окончателна, не подлежи на 
промяна през целия срок на договора и включва всички съпътстващи услугата разходи . 
Забележка: Времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да 

превишава стойностите на нормативите, посочени в НАРЕДБА № 24 от 8.03.2006 

г. на Комисията за финансов надзор 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. 

Отчитането на свършената работа ще се извършва на база реално изразходеното 

сервизно технологично време, измервано в сервизни часове от по 60 минути, като за 

конкретната ремонтна дейност сервизните часове не следва  да надвишават 

нормативно определените сервизни нормовремена посочени в Приложение № 5 
към към чл. 15, ал. 4 от Наредба №24 от 08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор. 

      3. Начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по банков път в 

10 (десет ) дневен срок след издаване на данъчна фактура. Данъчна фактура се издава 

след съставяне на двустранен- приемо-предавателен протокол за реално извършена 

услуга. 

V.АДМИНИСТРАТИВНИ УКАЗАНИЯ 

5..Препис от решението да се изпрати : 

5.1.1.На участниците в процедурата по реда на чл.73, ал.3 от ЗОП, в тридневен срок 

от издаването му. 

5.1.2.Да се публикува в профила на Купувача, ведно с протокола на комисията при 

условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл.73, ал.4 от ЗОП. 

5.2.Договор с класираният и определен за изпълнител участник да се сключи при 

условията на чл.41 от ЗОП . При сключването на договора , същия следва да представи 

писмени документи, издадени от съответните компетентни органи за липса на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.5 и изрично посочените в обявлението по ал.2 от ЗОП, 

както и доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 

полза на ТП ДЛС Шерба банкова гаранция  в размер на 3% от стойността му. 

Документите следва да се представят под формата на оригинал или нотариално заверен 

препис, а именно: 

5.2.1.Свидетелство за съдимост на управителя на участника; 

5.2.2.Два броя удостоверения, издадени съответно от компетентната ТД на НАП и  

Община по седалище на търговеца от които да се установи, че няма задължения по 

смисъла на чл.162, ал.2, т.1  от ДОПК. 

5.2.3.Доказателства за внесена гаранция за изпълнение на договора или учредена в 

полза на ТП ДЛС Шерба банкова гаранция  в размер на 3% от стойността му 

5.3.Решението подлежи на обжалване по реда на чл.120 от ЗОП. 

5.4.Орган , който отговаря за процедурите по обжалване: 

Официално наименование -Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес- гр.София 1000, бул.”Витоша” №38 

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 

Интернет адрес: http://www.cpc.bg 

 

   Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА  /п/ печат 

                                  /инж. Р.Радев / 

Упълномощен да проведе процедурата със  

Заповед №266/08.12.2015г. на директора на ТП ДЛС Шерба  


