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УТВЪРЖДАВАМ:/п/ заличено съгл.чл.59 от ЗЗЛД Препис! 
Директор ДЛС Паламара 
инж. СевенБашлъ 
дата: 16.06.2020 г. 

 
 

ПРО ТОКО Л № 2 .  
 
Днес 09.06.2020 год. в 15.00 часа комисията, назначена 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, се събра на свое второ 
редовно заседание, за да проведе процедура за определяне на изпълнител и възлагане 
изпълнението на обществена поръчка по реда на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, 
т. 1, 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“, открита с Решение № 
140/17.03.2020г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, обявление за която е 
публикувана в РОП с импортен номер № 965909/17.03.2020г. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  заличено съгл.чл.59 от ЗЗЛД – обслужващ юрист при ТП „ДЛС Паламара“ – 
с.Венец; 
ЧЛЕНОВЕ: 1.  заличено съгл.чл.59 от ЗЗЛД – счетоводител при ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец; 
2.  заличено съгл.чл.59 от ЗЗЛД – специалист земеделие  при ТП „ДЛС Паламара“ - с. Венец; 

Съгласно   изискванията   на   ЗОП      кворумът   и   квалификацията   на   
комисията   по процедурата са налице.  

Комисията констатира, че в залата не присъстват представители на участниците. 
Комисията започна работата си след представяне на списъка на допълнително 

представените документи,изискани от участник № 2:  „Ремонтинженеринг“ ЕООД 
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– с. Ясенковос Протокол 1/ 19.05.2020 г.   
        Комисията установи, че в определения петдневен срок  в деловодството на ДЛС 
„Паламара“ е постъпило едно  писмо с допълнително представени документи от 
участника, както следва: 
 
1. За участник № 2„Ремонтинженеринг“ ЕООД – с Ясенково – вх. № 

1107/29.05.2020год. 

  Председателят на комисията  установи, че допълнително представените документи 
изисквани с протокол № 1/19.05.2020 год. от участник № 2, са представени в плик.  

Пликът  на участника беше подписан  от членовете на комисията. 
 

Председателят на Комисията обяви, че с протокол № 1 от 19.05.2020 год. от Участник 
№ 2„Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенково на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП  е 
изисканода представи подписан с електронен подпис на управителя ЕЕДОП. 

 
2. За Офертите на участник №1 „Фар Агро“ ЕООД – с. Ветрино и №3 

„Инжсервиз“ ООД – гр. ПоповоПредседателят на Комисията обяви, че в протокол № 
1 от 19.05.2020 год. участницитеса представили всички изискуеми от Възложителя   
документи, същите СА РЕДОВНИ И участниците СЛЕДВА ДА СЕ ДОПУСНАТ  
ДО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО НАТАТЪК 

Комисията пристъпи към отваряне на ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОСТЪПИЛИЯ ПЛИК,  
съдържащ допълнително представените документи от участник № 
2„Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенково,   сравни ги с изискванията подробно 
описани в протокол № 1/19.05.2020год.  и констатира тяхното наличие.  

Комисията, установи, чеучастник № 2„Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. 
Ясенково е представил : 

- ЕЕДОП подписан с електронен подпис на управителя на дружеството 
и съдържащ изискуемата информация от Възложителя. 

След като разгледа ЕЕДОП комисията установи, че Участник № 
2„Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенковое представил документи и данни,   които 
отговарят на поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за 
подбор свързани с личното състояние на кандидата и подизпълнителя и липсата 
на основания за задължително отстраняване  по чл.54  от ЗОП, както и такива по 
чл.55  от ЗОП обявени от възложителя, на минимални изисквания по критериите 
за подбор отнасящи се до Икономическото и финансово състояние   на кандидата и 
на минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до Технически и 
професионални възможности на участника. 

 След като подробно разгледа и обсъди допълнително представените 
документи от кандидата , Комисията не установява липси и несъответствия в тях    
същите СА РЕДОВНИ И участникът  СЕ ДОПУСКА  ДО УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА ПО НАТАТЪК 

 
Комисията взе единодушно следното: 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 
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Допуска: 
Кандидат № 1: „Фар агро“ ЕООД – с. Ветрино; 
Кандидат № 2: „Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенково;  
Кандидат № 3: „Инжсервиз“ ООД – гр. Попово 
до участие в следващия етап на процедурата - преглед и оценка на техническото 

предложение на кандидатите. 
След така взетото протоколно решение комисията премина към етапа на преглед 

и оценка на техническите предложения на допуснатите кандидати. 
 
Комисията продължи заседанието си като премина към разглеждане на 

техническите предложения. 
 
Комисия: 
1. (П) –заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД            3. (П) –заличено съгл. чл. 59 от 
ЗЗЛД2.(П) –заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 
 
След така взетото протоколно решение комисията премина към етапа на преглед 

и оценка на техническите предложения на допуснатите кандидати. 
 
В изпълнение на техническите изисквания: 
 
Участник № 1:„Фар агро“ ЕООД“  – с. Ветрино,Представя попълнено 

техническо предложение по образеца към документацията, като декларира, че 
всички препарати ще бъдат доставени съгласно характеристики съответстващи 
на посочените в Техническата спецификация.  

- Предлага срок за изпълнение на доставката - 3(три) работни дни 
считано от датата наполучаване на заявката . 

- Приема условията на представения проекто–договор 
- Потвърждава, че ще представи гаранционен срок на доставените 

продукти, не по-малък от срока на производителя. 
- Обявява срок на валидност на предложението – не по-малко от 6 месеца. 
 
Участник № 2 „Ремонтинженеринг“ ЕООД“  – с. Ясенково,Представя 

попълнено техническо предложение по образеца към документацията, като 
декларира, че всички препарати ще бъдат доставени съгласно характеристики 
съответстващи на посочените в Техническата спецификация.  

- Предлага срок за изпълнение на доставката - 1(един) ден считано от 
датата наполучаване на заявката . 

- Приема условията на представения проекто–договор 
-  Потвърждава, че ще представи гаранционен срок на доставените 

продукти, не по-малък от срока на производителя. 
- Обявява срок на валидност на предложението – не по-малко от 6 месеца. 
 
Участник № 3:„Инжсервиз“ ООД“  – гр. Попово,Представя попълнено 

техническо предложение по образеца към документацията, като декларира, че 
всички препарати ще бъдат доставени съгласно характеристики съответстващи 
на посочените в Техническата спецификация.  

- Предлага срок за изпълнение на доставката –от 1 до 3 работни дни, 
считано от датата наполучаване на заявката . 

- Приема условията на представения проекто–договор 
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-  Потвърждава, че ще представи гаранционен срок на доставените 
продукти, не по-малък от срока на производителя. 

- Обявява срок на валидност на предложението – не по-малко от 6 месеца. 
 
Комисията не констатира, несъответствия и непълноти в техническата 

оферта на кандидатите и пристъпи към отваряне на ценовите оферти на 
допуснатите участници, като констатира, че участниците са уведомени за мястото, 
датата и часа на отваряне на ценовите оферти: 

Председателят на комисия подчерта, че Отварянето на ценовите предложения е 
публично и на него могат  да  присъстват представители на участниците подали оферти 
за участие в процедурата. 

На  отварянето  на ценовите оферти, комисията констатира, че не присъстват  
представители  на участниците подали оферти за участие, както и представители на 
средствата за масова информация. 

Председателят на комисията   пристъпи към отваряне на ценовите предложения 
на участниците подали   оферти за участие в обществената поръчка,  при което се 
констатира следното:   

Комисията отвори и оповести предлаганите ценови параметри на Кандидат № 
1: „Фар агро“ ЕООД – с. Ветринокато констатира, че участника е подал ценова 
оферта само заОбособена 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“. 

Комисията оповести Ценовото предложение на участник № 1 за обособена 
позиция № 1:  

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.  
 
Комисията отвори и оповести предлаганите ценови параметри на Кандидат № 

2: „Ремонтинженеринг“ ЕООД – с. Ясенковокато констатира, че участника е подал 
ценови оферти за Обособена позиция № 1, 2 и 3:  

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“. 

Комисията оповести Ценовото предложение на участник № 2 за обособена 
позиция № 1:  

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. 
 
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 
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включена доставка на резервни части за селскостопанска машина „ФЕНД ВАРИО 
412“ и „ФЕНД ВАРИО  818“ и прикачен инвентар към тях“ 

Комисията оповести Ценовото предложение на участник № 2 за обособена 
позиция № 2:  

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. 
 
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“,  

Комисията оповести Ценовото предложение на участник № 2 за обособена 
позиция № 3:  

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. 
 

 
Комисията отвори и оповести предлаганите ценови параметри на Кандидат № 

3: „Инжсервиз“ ООД – гр. Поповокато констатира, че участника е подал ценови 
оферти за Обособена позиция № 1 и 2:  

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“. 

Комисията оповести Ценовото предложение на участник № 3 за обособена 
позиция № 1:  

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. 
 
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“ 

Комисията оповести Ценовото предложение на участник № 3 за обособена 
позиция № 2:  

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. 
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Предлагана стойност за труд: 50.00 лева/час. 
 
С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така 

представените технически и ценови предложения и предвид Критерият за възлагане на 
поръчката – икономически най-изгодна оферта, определена въз основа на „Най-ниска 
обща крайна цена”, Комисията на основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията класира 
участниците, 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. 
 
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: 
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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) 

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. 
 

Комисията съобразявайки се с разпоредбите на ЗОП и след като установи, че не са 
налице основанията за прекратяване на процедурата, взе следното 

 
ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ 2: 

 
Предлага на Възложителя да определи с решение – класираните на първо място 

участници по съответните обособени позицииза изпълнител на процедура за възлагане 
на обществена поръчкас 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, 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“. 

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

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 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 3 е 4 470 лева. 

Предлагана стойност за труд: 9.00 лева/час. 
 

 
С това комисията обяви за приключило заседанието си на 09.06.2020 г., На 

11.06.2020г.състави и подписа настоящия протокол в един екземпляр и го предаде за 
утвърждаване на възложителя. 

 
 

КОМИСИЯ: 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ заличено съгл.чл.59 от ЗЗЛД  
 
ЧЛЕНОВЕ: 
 1. /п/ заличено съгл.чл.59 от ЗЗЛД  
2. /п/  заличено съгл.чл.59 от  ЗЗЛД 
   

 
 




