
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
      

Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 
 

ПРЕПИС 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352 

гр. Венец, 29.12.2020 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 № 1/29.12..2020г. на назначената назначена със № 337/14.12.2020 година на 

директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите оферти за участие в открита процедура по чл. 74 от ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка, с обект – услуги и доставки и 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 машина „ФЕНД 

ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея, за нуждите на  ТП ДЛС" Паламара" , открита 

с Решение № 694 от 06.11.2020 г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец. 

Р Е Ш И Х: 

I. Одобрявам мотивите и действията на комисията, отразени в доклад № 1/29.12.2020 г. и 

приложените към него протоколи и обявявам класирането по предварително обявения 

критерий за възлагане в документацията за участие в процедурата – „ИКОНОМИЧЕСКИ 

НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА“, както следва: 

На първо и единствено място класира: Участника „Ремонтинженеринг“ ООД – с. 

Ясенково, при следните параметри на окончателната оферта: 

1. Предлагана обща крайна цена извършване на услуги по извънгабаритно 

техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), 

включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП) - 3 833 

лв. (три хиляди осемстотин тридесет и три лева) без ДДС, разпределена по видове части, както 

следва:  

СПИСЪК - АРТИКУЛИ** 

  

МАКСИМАЛНИ ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ (БЕЗ 

ДДС) НА АРТИКУЛИТЕ ПО ПРИЛОЖЕН 

СПИСЪК НА МПС - СОБСТВЕНОСТ НА ТП** 
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   ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ 

1. Двигател        

  Гарнитури комплект 80         

  Сегменти комплект 100     

mailto:dls.palamara@dpshumen.bg
mailto:ddspalamara@abv.bg


 

2 

 

  
Лагери 

/основен,биелни/ 
комплект 90     

  Гумички за клапани комплект 50     

  Датчик вода брой 10     

  Датчик масло брой 10     

 Ангренажна ролка брой 130     

 Обтегач брой 70     

  Ремък брой 1     

  
Жило-

километражно 
брой 1     

  Верига брой 75     

  Семеринга брой 30     

  

Радиатор  - 

масло/охлаждане брой 
1     

  

Жила - 

километраж/съедин

ител брой 1 

    

  Маховик брой 1     

  Маслена помпа брой 15     

  
Тампони за 

двигателя 
брой 

75 
    

2. 

Съединител. 

Скоростна кутия. 

Раздатъчна кутия 

брой      

  Притискателен диск брой 150     

  Феродов диск брой 240     

  Аксиален лагер брой 175     

  Муфа брой 1     

  Вилка брой 1     

  
Капак за скоростна 

кутия 
брой 1     

 Семеринг маслен брой 20     

  Блок зъбчатка брой 1     

  
Капак за раздатъчна 

кутия 
брой 1     

  Гарнитури брой 240     

  
Помпа за 

съединител-горна 
брой 26     

  
Помпа за 

съединител-долна 
брой 50     

  Каре- гумено брой 15     
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3. 
Дифренциал. 

Кардан. 
       

  
Кардан за предния 

диференциал 
брой 1     

  Каре брой 150     

  Семеринга брой 20     

  Полуоска-предна брой 1     

  Полуоска-задна брой 1     

  Корона брой 1     

  Сфери брой 1     

  Пиньон брой 1     

4. Кормилна система        

  Накрайник брой 30     

  Шарнир-горен брой 45     

  Шарнир-долен брой 30     

  Шарнирен болт брой 25     

  Секторна кутия брой 1     

  Сервоусилвател брой 1     

  Кормилни щанги комплект 1     

5. 
Спирачна система. 

Ходова част. 
       

  Главина брой 1     

  Амортисьор брой 1     

  
Тампони за 

амортисьори 
комплект 1     

  
Спирачно 

цилиндърче-предно 
брой 1     

  
Спирачно 

цилиндърче-задно 
брой 3     

  Спирачно маркуче брой 4     

 Спирачна трабичка брой 1     

  Челюсти спирачни комплект 20     

  Накладки брой 12     

 
Накладки ръчна 

спирачка 
брой 15     

 
Дискови накладки 

предни 
брой 12     

 
Дискови накладки 

задни 
брой 1     
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 Носач горен брой 45     

  Спирачна помпа брой 1     

  Реактивни щанги брой 12     

  Тампони - ресьори комплект 13     

  

Тампони за 

реактивните/стабил

изиращи /щанги 

комплект 1     

 Гайка главина брой 1     

 Полуоска предно  брой 1     

 Полуоска задна брой 18     

 Маншони полуоска брой 14     

 

Втулка 

стабилизираща 

щанга 

брой 1     

 Реактивни щанги брой 1     

6. Горивна система        

 
Горивна 

подкачваща помпа 
брой 250     

  Карбуратор  брой 1     

  Жигльори комплект 1     

  Датчик брой 25     

  Гарнитура брой 40     

 Резервоар брой 1     

7. 
Електрически 

системи 
       

  Стартер брой 250     

  Делко брой 1     

  
Дистрибуторна 

капачка 
брой 1     

  Свещи брой 25     

  Бобина брой 1     

  Кондензатор брой 1     

  Кабели запалване  комплект 25     

 Кабели ABS комплект 1     

  Бендикс брой 30     

  Динамо брой 150     

 Генератор Комплект 1     

  Реле брой 20     
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  Ключ светлини брой 40     

  Ел крушка брой 5     

  Авариен ключ брой 30     

  Бушон брой 1     

 Акумулатор брой 200     

  Стоп -машинка брой 2     

8. 
Охладителна 

система 
       

  
Водно съединение 

за радиатор 
комплект 18     

  Термостат брой 25     

  
Разширително 

казанче 
брой 40     

  Капачка брой 18     

  Кранче за парно брой 25     

9. 
Общи резервни 

части 
       

  Ауспух брой 80     

  Чистачки брой 20     

  Брава брой 1     

  

Заключваща се 

капачка за 

резервоар 

брой 25     

  Предна броня брой 1     

  Задна броня брой 1     

  
Уплатнения за врати 

- гумени 
комплект 1     

  Рефлектор брой 60     

10. Горивна система        

  Маслен филтър брой 20     

  Въздушен филтър брой 120     

 Горивен Филтър брой 70     

  Филтър купе брой 28     

 
Двигателно масло 5 

W 40 синтетично 
литри 8     

 

Двигателно масло    

15 W 40 полу 

синтетично 

литри 7     

 
Трансмисионно 

масло 
литри 9     
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2. Предлагана стойност на труда за извършване на услуги по извънгабаритно 

техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), 

включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП) е в 

размер на 9.00лв/час 

3. Декларирано съгласие, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с 

предварително обявените от възложителя срокове и условия и в съответствие с техническите 

изисквания, съгласно Техническата спецификация и технологичните планове. 

4. Декларирано съгласие, че заплащането ще става при условията и по реда на проекта 

на договор, приложен към документацията за участие. 

Няма класиран на второ място участник поради липса на други подадени оферти.  

От участие в процедурата за позицията няма недопуснати оферти и отстранени 

кандидати и участници.  

 

II. На основание чл. 109 ЗОП,  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 

машина „ФЕНД ВАРИО 930“ и прикачен инвентар към нея, за нуждите на  ТП ДЛС" 

Паламара" , открита с Решение № 694 от 06.11.2020 г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – 

с. Венец. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

„Ремонтинженеринг“ ООД – с. Ясенково, при следните параметри на окончателната 

оферта: 

2. Предлагана обща крайна цена извършване на услуги по извънгабаритно 

техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), 

включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП) - 3 833 

лв. (три хиляди осемстотин тридесет и три лева) без ДДС, разпределена по видове части, както 

следва:  

 Хидравлично масло литри 8     

 Спирачна течност литри 8     

 
Антифриз 

концентрат 
литри 7     

11. ОБЩА ЦЕНА 3833     

СПИСЪК - АРТИКУЛИ** 

  

МАКСИМАЛНИ ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ (БЕЗ 

ДДС) НА АРТИКУЛИТЕ ПО ПРИЛОЖЕН 

СПИСЪК НА МПС - СОБСТВЕНОСТ НА ТП** 
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   ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ 

1. Двигател        

  Гарнитури комплект 80         
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  Сегменти комплект 100     

  
Лагери 

/основен,биелни/ 
комплект 90     

  Гумички за клапани комплект 50     

  Датчик вода брой 10     

  Датчик масло брой 10     

 Ангренажна ролка брой 130     

 Обтегач брой 70     

  Ремък брой 1     

  
Жило-

километражно 
брой 1     

  Верига брой 75     

  Семеринга брой 30     

  

Радиатор  - 

масло/охлаждане брой 
1     

  

Жила - 

километраж/съедин

ител брой 1 

    

  Маховик брой 1     

  Маслена помпа брой 15     

  
Тампони за 

двигателя 
брой 

75 
    

2. 

Съединител. 

Скоростна кутия. 

Раздатъчна кутия 

брой      

  Притискателен диск брой 150     

  Феродов диск брой 240     

  Аксиален лагер брой 175     

  Муфа брой 1     

  Вилка брой 1     

  
Капак за скоростна 

кутия 
брой 1     

 Семеринг маслен брой 20     

  Блок зъбчатка брой 1     

  
Капак за раздатъчна 

кутия 
брой 1     

  Гарнитури брой 240     

  
Помпа за 

съединител-горна 
брой 26     

  
Помпа за 

съединител-долна 
брой 50     
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  Каре- гумено брой 15     

3. 
Дифренциал. 

Кардан. 
       

  
Кардан за предния 

диференциал 
брой 1     

  Каре брой 150     

  Семеринга брой 20     

  Полуоска-предна брой 1     

  Полуоска-задна брой 1     

  Корона брой 1     

  Сфери брой 1     

  Пиньон брой 1     

4. Кормилна система        

  Накрайник брой 30     

  Шарнир-горен брой 45     

  Шарнир-долен брой 30     

  Шарнирен болт брой 25     

  Секторна кутия брой 1     

  Сервоусилвател брой 1     

  Кормилни щанги комплект 1     

5. 
Спирачна система. 

Ходова част. 
       

  Главина брой 1     

  Амортисьор брой 1     

  
Тампони за 

амортисьори 
комплект 1     

  
Спирачно 

цилиндърче-предно 
брой 1     

  
Спирачно 

цилиндърче-задно 
брой 3     

  Спирачно маркуче брой 4     

 Спирачна трабичка брой 1     

  Челюсти спирачни комплект 20     

  Накладки брой 12     

 
Накладки ръчна 

спирачка 
брой 15     

 
Дискови накладки 

предни 
брой 12     

 
Дискови накладки 

брой 1     
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задни 

 Носач горен брой 45     

  Спирачна помпа брой 1     

  Реактивни щанги брой 12     

  Тампони - ресьори комплект 13     

  

Тампони за 

реактивните/стабил

изиращи /щанги 

комплект 1     

 Гайка главина брой 1     

 Полуоска предно  брой 1     

 Полуоска задна брой 18     

 Маншони полуоска брой 14     

 

Втулка 

стабилизираща 

щанга 

брой 1     

 Реактивни щанги брой 1     

6. Горивна система        

 
Горивна 

подкачваща помпа 
брой 250     

  Карбуратор  брой 1     

  Жигльори комплект 1     

  Датчик брой 25     

  Гарнитура брой 40     

 Резервоар брой 1     

7. 
Електрически 

системи 
       

  Стартер брой 250     

  Делко брой 1     

  
Дистрибуторна 

капачка 
брой 1     

  Свещи брой 25     

  Бобина брой 1     

  Кондензатор брой 1     

  Кабели запалване  комплект 25     

 Кабели ABS комплект 1     

  Бендикс брой 30     

  Динамо брой 150     

 Генератор Комплект 1     
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  Реле брой 20     

  Ключ светлини брой 40     

  Ел крушка брой 5     

  Авариен ключ брой 30     

  Бушон брой 1     

 Акумулатор брой 200     

  Стоп -машинка брой 2     

8. 
Охладителна 

система 
       

  
Водно съединение 

за радиатор 
комплект 18     

  Термостат брой 25     

  
Разширително 

казанче 
брой 40     

  Капачка брой 18     

  Кранче за парно брой 25     

9. 
Общи резервни 

части 
       

  Ауспух брой 80     

  Чистачки брой 20     

  Брава брой 1     

  

Заключваща се 

капачка за 

резервоар 

брой 25     

  Предна броня брой 1     

  Задна броня брой 1     

  
Уплатнения за врати 

- гумени 
комплект 1     

  Рефлектор брой 60     

10. Горивна система        

  Маслен филтър брой 20     

  Въздушен филтър брой 120     

 Горивен Филтър брой 70     

  Филтър купе брой 28     

 
Двигателно масло 5 

W 40 синтетично 
литри 8     

 

Двигателно масло    

15 W 40 полу 

синтетично 

литри 7     

 
Трансмисионно 

литри 9     
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2. Предлагана стойност на труда за извършване на услуги по извънгабаритно 

техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически прегледи), 

включително подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП) е в 

размер на 9.00лв/час 

3. Декларирано съгласие, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с 

предварително обявените от възложителя срокове и условия и в съответствие с техническите 

изисквания, съгласно Техническата спецификация и технологичните планове. 

4. Декларирано съгласие, че заплащането ще става при условията и по реда на проекта 

на договор, приложен към документацията за участие. 

III. Решението при спазване на разпоредбите на чл. 24 от ППЗОП да се публикува в 

досието на поръчката към ЦАИС в профила на купувача на възложителя; 

 

IV. Решението, на основание чл.196, ал.1 т.1  от ЗОП подлежи на обжалване пред 

Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването  му на участниците в 

процедурата , съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП, при условията и по реда на чл. 198-216 от ЗОП 

 

V. Договорите, да се сключат с определените за изпълнители участници при условията и 

изискванията на чл. 112, ал. 7, т. 2  от ЗОП, след представяне на документите по чл. 58 и чл. 

112, ал. 1 от ЗОП. 

 

Настоящото решение да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ДЛС 

Паламара за сведение и изпълнение. 

Контролът по изпълнението на настоящото решение, възлагам на инж…. Чл. 59 от 

ЗЗЛД… – зам.-директор на ДЛС Паламара. 
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………/П/…………… 

ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ 

ДИРЕКТОР НА ДЛС ПАЛАМАРА 

 

 

 
 
 

масло 

 Хидравлично масло литри 8     

 Спирачна течност литри 8     

 
Антифриз 

концентрат 
литри 7     

11. ОБЩА ЦЕНА 3833     


