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 Р Е Ш Е Н И Е Препис! 

№ 209 

с. Венец, 14.05.2020 2020 г. 

На основание чл.108, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП и отразени 
резултати в доклад № 1/14.05.2020г. на назначената със Заповед № 188/14.04.2020 година на 
директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 
97, ал. 1 от ППЗОП за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в 
процедура за определяне на изпълнител и възлагане 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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, 
собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година, считано от датата на сключване 
на договора, в две обособени позиции“ 

Р Е Ш И Х: 
 
1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/14.05.2020г  и 

приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения 
критерий за възлагане в документацията за участие в процедурата, както следва: 

                  на I (първо) място по Позиция 1 – „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, доставени от изпълнителя 
за извънгаранционните служебни МПС с марка Тойота, Сузуки, Нисан и Мицубиши, 
собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на 
сключване на договора“ - „Ремонтиженеринг“ ООД – с. Ясенково с предлагана обща 
крайна цена 29 644 лв. без ДДС. и комплексна оценка – 65т. 

                  на IІ (второ) място по Позиция 1 – „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, доставени от изпълнителя 
за извънгаранционните служебни МПС с марка Тойота, Сузуки, Нисан и Мицубиши, 
собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на 
сключване на договора“ - „ЕС ТРАНС“ ООД – гр. Русе с предлагана обща крайна цена 90 
200,64 лева (деветдесет хиляди и двеста лева и 64 стотинки) без ДДС и комплексна оценка –
44,73т. 

                  на I (първо) място по Позиция 2 –  –  „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, доставени от изпълнителя 
за извънгаранционните служебни МПС с марка Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, 
ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една 
година, считано от датата на сключване на договора“ - „Ремонтиженеринг“ ООД – с. 
Ясенково с предлагана обща крайна цена 19 634 лв. без ДДС. и комплексна оценка – 65т. 

      
на IІ (второ) място по Позиция 2 – „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 
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на резервни части, аксесоари и материали, доставени от изпълнителя за 
извънгаранционните служебни МПС с марка Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, 
ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една 
година, считано от датата на сключване на договора“ - „ЕС ТРАНС“ ООД – гр. Русе с 
предлагана обща крайна цена 29 704,60 лева (двадесет и девет хиляди седемстотин и четири 
лева и 60 стотинки без ДДС и комплексна оценка –54,7т. 

 
2. От настоящата процедура няма отстранени участници. 
  
3. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-

дневен срок от получаването му, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП. 
 

Настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата и в същия ден да се 
публикува в профила на купувача на интернет страницата на ТП ДЛС Паламара заедно с 
протоколите от работата на комисията при спазване условията на чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.  

 
Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на съответните 

длъжностни лица от ТП ДЛС Паламара за сведение и изпълнение. 
 
Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. Рина Димитрова 

– зам.-директор на ТП ДЛС Паламара. 
 
 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /п/заличено съгл.чл.59 от ЗЗЛД 
ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ 
ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС ПАЛАМАРА 
 
 
Съгласувал и изготвил: 
адв. Снежка Иванова 
обслужващ юрист към ДЛС Паламара 




