УТВЪРЖДАВАМ:..............п..............
инж. Али Чолаков
Директор на ТП ”ДГС – Михалково”
Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните
данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

ПРОТОКОЛ
за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура по избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични и годишни
технически прегледи на пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС –
Михалково”” чрез събиране на оферти с обява по чл. 187 от ЗОП, открита с Обява №
1188/15.05.2020 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
В 11:30 часа на 02.06.2020 г. в сградата на ТП “ДГС – Михалково”, комисия, назначена
със Заповед № 307/02.06.2020 г. на Директора на ТП “ДГС – Михалково”, в състав:
Председател:
Ганка Митрева – гл. счетоводител в ТП ”ДГС – Михалково”.
Членове:
1. инж. Атанас Маслянов – лесничей в ТП ”ДГС – Михалково”.
2. Анастасия Караманолева-Пенева – външен правоспособен юрист.
се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за обявената обществена
поръчка.
Председателят констатира присъствието на всички членове на комисията.
Съгласно приетият от председателя регистър за подадени оферти за участие в
процедурата е видно, че до края на срока, посочен в Обява № 1188/15.05.2020 г. за приемане
на оферти за изпълнение на обществената поръчка, а именно 16:30 часа на 26.05.2020 г., на
21.05.2020 г. в 14:50 часа е постъпила една оферта с вх. № 1217 от „ПЕТРОЛ КОМЕРС”
ООД. Във връзка с това Възложителя е удължил срока за получаване на оферти до 01.06.2020
г. От приложения регистър за подадени оферти за участие в процедурата до 16:30 часа на
01.06.2020 г. е видно, че в удължения срок за подаване, оферти не са постъпили.
След като се запознаха с регистъра на постъпилите оферти, членовете на комисията
подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
В определения за разглеждане на офертите ден и час не се явяват представители на
участниците.
Комисията пристъпи към отваряне на офертата на единствения участник в настоящата
обществена поръчка и обяви ценовото предложение на участника:
Участникът „ПЕТРОЛ КОМЕРС” ООД предлага следните единични цени за
извършване на годишен технически преглед:
№

УСЛУГИ

МЯРКА

ЕДИНИЧНА
ЦЕНА В ЛЕВА

1

2

БЕЗ 3ВКЛ.

1. Извършване на технически преглед на лек автомобил
1.1. Извършване на технически преглед на лек автомобил с
комбинирано гориво (бензин/газ)
2. Извършване на технически преглед на товарен автомобил
до 3.5 тона
2.2 Извършване на технически преглед на товарен автомобил
с комбинирано гориво (бензин/газ) до 3.5 тона
3. Извършване на технически преглед на товарен автомобил
над 3.5 тона
4. Извършване на технически преглед на мотоциклет

1 бр.
1 бр.

35,00
ДДС

1 бр.

45,00

1 бр.

45,00

1 бр.

65,00

1 бр.

20,00

ОБЩА ЕДИНИЧНА ЦЕНА:

45,00

255,00

След извършване на горните действия приключи публичната част на заседанието.
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Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като пристъпи към
разглеждане редовността на представените от участника документи и съответствието им с
предварително обявените условия от Възложителя.
„ПЕТРОЛ КОМЕРС” ООД подава оферта за участие, която съдържа следните
документи:
1.Оферта за участие - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
2.Опис на документите, съдържащи се в офертата – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
3.Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
4.Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
5.Декларация по чл.3, ал.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
6.Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка в
съответствие с чл. 101, ал. 11 от ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.
7.Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.
8.Техническо предложение за изпълнение на поръчката -ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.
9.Декларация за съответствие с критериите за подбор – ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.
10.Декларация по чл.39, ал.3, буква „д“ от ППЗОП – ПРИЛОЖЕНИЕ № 11.
11.Ценово предложение - ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.
След разглеждането на описаните документи, комисията установи, че представените
документи напълно отговарят на изискванията на Възложителя.
Комисията разгледа представеното от участника техническо предложение за
изпълнение на поръчката и установи, че същото е изготвено по приложения образец
„Техническо предложение“ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9, приложен към утвърдената документация
и участникът изчерпателно е посочил конкретните предложения за изпълнение на поръчката,
съобразно изискванията на Възложителя, посочени в приложената към утвърдената
документация „Техническа спецификация“ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.
Комисията след като констатира, че единствения участник „ПЕТРОЛ КОМЕРС” ООД е
представил всички необходими документи, както и предложение за изпълнение на
поръчката, които отговарят на предварително поставените от Възложителя изисквания,
пристъпи към разглеждане на ценовото предложение, представено от участника.
При разглеждане на ценовото предложение комисията установи, че същото е изготвено
в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.
След извършване на горните действия комисията пристъпи към класиране на
направеното ценово предложение от единствения участник „ПЕТРОЛ КОМЕРС” ООД,
съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена”, като на първо място се класира
участникът предложил най-ниска обща единична цена, като класира:
НА ПЪРВО МЯСТО – единствения участник в процедурата „ПЕТРОЛ КОМЕРС”
ООД с предложена обща еденична цена за извършване на годишен технически преглед
в размер на 255,00 /двеста петдесет и пет/ лева без ДДС.
На основание извършени действия и взети решения в хода на своята работа по
разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура по избор на изпълнител
на обществена поръчка с предмет: „Извършване на периодични и годишни технически
прегледи на пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Михалково”” чрез
събиране на оферти с обява по чл. 187 от ЗОП, открита с Обява № 1188/15.05.2020 г. за
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:
ПРЕДЛАГА на възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената
поръчка с предмет: „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на
пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Михалково”” с класирания на
първо място участник „ПЕТРОЛ КОМЕРС” ООД, ЕИК 120067107, със седалище и
адрес на управление гр.Девин, Бензиностанция Настански мост.
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Настоящият протокол беше изготвен на 02.06.2020 г. след провеждане на закрито
заседание на комисията същия ден. Комисията възложи на председателя да го представи за
утвърждаване от възложителя, ведно с цялата документация по провеждане на процедурата.
Настоящия протокол се състои от 3 (три) страници.
Председател: .........п.....................
Ганка Митрева
Членове:

1. ................п.............
Инж.Атанас Маслянов

2. ..............п................
Анастасия Караманолева-Пенева
Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните
данни (Регламент (ЕС) 2016/679).
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