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 Р Е Ш Е Н И Е Препис! 

№ 226 

с. Венец, 16.06.2020 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 № 1/16.06.2020г. на назначената със Заповед № 215/19.05.2020 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 извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични 
технически прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически 
преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска техника и 
прикачен инвентар за нуждите на  ТП ДЛС" Паламара" в три обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо 
обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително 
подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка 
на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 930“ и прикачен инвентар 
към нея“; 

Обособена позиция № 2: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо 
обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително 
подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка 
на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 412“ и „ФЕНД ВАРИО  
818“ и прикачен инвентар към тях“ 

Обособена позиция № 3: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо 
обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително 
подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка 
на резервни части за селскостопанска машина „Болгар ТК 80“, „ЮМЗ“, „Хаттат НТТ 
100“, „Булдозер Т 130“ и комбайн „КЛАС ДОМИНАТОР“ и прикачен инвентар към тях“,  

 
Р Е Ш И Х: 

 
1. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/16.06.2020г  и 

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

        За обособена позиция 1: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо 
обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително подготовка за 
преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части за 
селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея“. 

На първо място се класира офертата на Участник № 2 „Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенково 
с параметри на ценовото си предложение: 

Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 30% 
(тридесет процента) 

 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 1 е 13 601.00 лева. 

Предлагана стойност за труд: 9.00 лева/час. 
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На второ място се класира офертата на Участник № 3 „Инжсервиз“ ООД - гр. Попово с 
параметри на ценовото си предложение:  

Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 10% 
(десет процента) 

 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 1 е 14 990.05 лева. 

Предлагана стойност за труд: 50.00 лева/час. 

 

На трето място се клисари офертата на Участник № 1 „Фар агро“ ЕООД-с. Ветрино с 
параметри на ценовото си предложение:  

Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 10% 
(десет процента) 

 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 1 е 17 525.00 лева  

Предлагана стойност за труд 45.00 лева за час.  

За обособена позиция 2: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо 
обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително 
подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка 
на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 412“ и „ФЕНД ВАРИО  
818“ и прикачен инвентар към тях“ 

На първо място се класира офертата на Участник № 2 „Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенково 
с параметри на ценовото си предложение: 

Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 30% 
(тридесет процента) 

 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 2 е 27 460.00 лева. 

Предлагана стойност за труд: 9.00 лева/час. 

 
На второ място се класира офертата на Участник № 3 „Инжсервиз“ ООД - гр. Попово с 

параметри на ценовото си предложение:  

Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 10% 
(десет процента) 

 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 2 е 29 980.10 лева. 

Предлагана стойност за труд: 50.00 лева/час. 

За обособена позиция 3: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо 
обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително 
подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка 
на резервни части за селскостопанска машина „Болгар ТК 80“, „ЮМЗ“, „Хаттат НТТ 
100“, „Булдозер Т 130“ и комбайн „КЛАС ДОМИНАТОР“ и прикачен инвентар към тях“,  

На първо място се класира офертата на единствения Участник № 2 „Ремонтинженеринг“ ЕООД 
– с. Ясенково с параметри на ценовото си предложение:  

Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 30% 
(тридесет процента) 
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 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 3 е 4 470 лева. 

Предлагана стойност за труд: 9.00 лева/час. 

 
2. На основание чл. 109 ЗОП, определям участникът, класиран на първо място за 

всяка от позициите за изпълнител на обществена поръчка с предмет : „Извършване на 
услуги по извънгабаритно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични 
технически прегледи), включително подготовка за преминаване на годишен технически 
преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска техника и 
прикачен инвентар за нуждите на  ТП ДЛС" Паламара" в три обособени позиции при 
следните основни параметри на окончателната оферта: 

За обособена позиция 1: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо обслужване, 
ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително подготовка за преминаване 
на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части за селскостопанска 
машина „ФЕНД ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея“. 

Участник № 2 „Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенково, ЕИК 127605252, представлявано от 
управителя си Сали Ремзи Алиосман, с параметри на ценовото предложение: 

Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 30% 
(тридесет процента) 

 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 1 е 13 601.00 лева. 

Предлагана стойност за труд: 9.00 лева/час. 

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за изпълнител 
участник. 

 
За обособена позиция 2: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо 

обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително 
подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка 
на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 412“ и „ФЕНД ВАРИО  
818“ и прикачен инвентар към тях“ 

Участник № 2 „Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенково, ЕИК 127605252, представлявано от 
управителя си Сали Ремзи Алиосман, с параметри на ценовото предложение: 

Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 30% 
(тридесет процента) 

 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 2 е 27 460.00 лева. 

Предлагана стойност за труд: 9.00 лева/час. 

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за изпълнител 
участник. 

За обособена позиция 3: Извършване на услуги по извънгабаритно техническо 
обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), включително 
подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка 
на резервни части за селскостопанска машина „Болгар ТК 80“, „ЮМЗ“, „Хаттат НТТ 
100“, „Булдозер Т 130“ и комбайн „КЛАС ДОМИНАТОР“ и прикачен инвентар към тях“,  

Участник № 2 „Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенково, ЕИК 127605252, представлявано от 
управителя си Сали Ремзи Алиосман, с параметри на ценовото предложение:  
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Предложен процент търговска отстъпка за части извън техническата спецификация – 30% 
(тридесет процента) 

 Обща крайна цена, изчислена на база сбора от общите цени за всяка селскостопанска 
машина по позиция 3 е 4 470 лева. 

Предлагана стойност за труд: 9.00 лева/час. 

и при всички други останали параметри, посочени в офертата на избрания за изпълнител 
участник. 
 

3. От настоящата процедура няма отстранени участници. 

4. На основание чл.43, ал. 1 от ЗОП, в тридневен срок от издаване на настоящото 
решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата и в деня на изпращането, заедно с 
доклада и протоколите от работата на комисията по чл. 103 ЗОП,  да се публикува в профила на 
купувача при спазване на разпоредбите на чл. 42 от ЗОП. 

5. 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. 

6. Договорът с определения за изпълнител участник в процедурата, да се сключи при  
спазване изискването на чл. 112, ал. 8 от ЗОП, след представяне от определения за изпълнител 
участник на документите по чл. 112, ал. 1 от ЗОП. 

Заверено копие от настоящото решение да се доведе до знанието на съответните 
длъжностни лица от СИДП ДП – гр. Шумен за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж. Рина Димитрова 
– зам.-директор на ТП ДЛС Паламара. 

 

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 
 
 




