
 

П Р О Т О К О Л   №3 
 

Днес, 13.08.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС „Кирково”, с адрес: с. 

Чакаларово, ул. Девети септември №56, общ. Кирково, се проведе открито заседание на 

комисията, за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и 

техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни 

средства /в т. ч. мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, 

ремаркета и полуремаркета/, включително доставка на резервни части и консумативи” 

за превозни средства собственост на „ЮЦДП” - гр. Смолян, стопанисвани от ТП ДГС 

„Кирково”, за срок от 24 месеца, открита с Решение № 172/09.06.2020 г., на Директора на 

ТП ДГС „Кирково” за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

Комисията, назначена със Заповед № 203/20.07.2020 г. изменена със Заповед на 

Директора №214/13.08.2020г. на Директора на ТП ДГС „Кирково” със задача да извърши 

подбор на кандидатите, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ТП ДГС 

„Кирково” за участие в цитираната по-горе процедура за възлагане на обществена поръчка, 

започна работа в 11:00 часа в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Светозар Татаров – ст. лесничей на ТП ДГС „Кирково ”; 

Членове:  

1. Бинка Николова– гл. счетоводител на ТП ДГС „Кирково ”; 

2. Илияна Гюнелиева – юрисконсулт на ТП ДГС „Кирково”; 

 

Съгласно Заповед №214/13.08.2020г. на Директора на ТП ДГС „Кирково” в състава на 

комисията взима участие инж. Светозар Татаров – ст. лесничей в ТП ДГС „Кирково”, като 

попълни и подписа декларация в съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Присъстваха всички членове на комисията, като на заседанието не присъства 

представител на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията обяви публично, че ще бъдаe отворенo ценовoто 

предложение на допуснатият участник: 

 

1. „СТИЛ-96” ООД 
Пристъпи се към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника 

„СТИЛ-96” ООД, като председателят показа на присъстващите запазването на целостта на 

плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника. Никой от членовете на 

комисията не изразиха забележки в това отношение. 

Председателят на комисията оповести публично предложените от участника „СТИЛ-

96” ООД цени, а именно: 

1.1. Предлаганата стойност е в общ размер на 8 475,48 лева (осем хиляди 

четиристотин седемдесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки) без ДДС, образувана 

при единични цени на артикулите по единични бройки описани в таблицата част от 

приложение №6.  

1.2.Предлаганата цена за извършвани ремонтни дейности е 20.00 (двадесет) лв., без 

включен ДДС за положен труд на база един сервизен час. 

Ценовото предложение се подписа от трима членове на комисията. 

Показателите, по които ще се извърши оценката на офертата и съответните 

относителни тегла в комплексната оценка са конкретизирани в таблицата по долу: 

 



Общата (комплексна) оценка (КО) за всяка оферта се определя по следната 

математическа формула: 

КО = К1 + К2  

1.1. Показател 1 (К1) – „Сбора от предложените единични ценна на резервни части ”. 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по 

следната формула: 

Cрчmin 

К1 = --------------- х 60 

Cрчn 

където: 

- „Cрчmin” е най-ниският сбра от предложените единични цени на резервни части. 

- „Cрчn” е предложеният сбор от единични цени на резервни части на оценяваният 

участник. 

-„60” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка на сбора от 

предложените единични цени на резервни части. 

1.2. Показател 2 (К2) – „Единична цена на ремонтна услуга на час  ”. 

Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по 

следната формула: 

Срmin 

К2 = --------------- х 40 

Срn 

където: 

- „Срmin” е най-ниската предложена цена за единична цена на ремонтна услуга на час.   

- „Срn” е предложената цена на оценяваният участник за единична цена на ремонтна 

услуга на час . 

- „40” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка за единична цена на 

ремонтна услуга на час. 

 Поради това, че участникът е единствена заинтересована страна получава 

максимален брой точки 100.  

На основание обявения от възложителя критерий за оценка на офертите „най-ниска 

предложена цена”, КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

  

Първо място - „СТИЛ-96” ООД с получени 100 точки и предложена цена в общ 

размер на 8 475,48 лева (осем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и четиридесет и 

осем стотинки) без ДДС, образувана при единични цени на артикулите по единични бройки 

№ Показатели (К) – наименование Относително тегло 

1 

К1– Сбора от предложените единични ценна на 

резервни части  60 

2 К2 – Единична цена  на ремонтна услуга на час   40 

  ОБЩО: 100 



описани в таблицата част от приложение №6 и цена за извършвани ремонтни дейности 20.00 

(двадесет) лв., без включен ДДС за положен труд на база един сервизен час. 

Второ място – Няма класиран участник подадена е само една валидна оферта за 

участие. 

 

На база на извършеното оценяване, комисията класира на първо място участника 

„СТИЛ-96” ООД по направените от него предложения, и ПРЕДЛАГА на Директора на ТП 

„ДГС Кирково“ изпълнението на поръчката да бъде възложено на класирания на първо място 

участник. 

Настоящия протокол се състави на13.08.2020 година и се подписа от всички членове на 

комисията.  

На основание чл. 60 от ППЗОП следва да се изготви доклад и заедно с цялата 

документация, събрана в хода на провеждане на процедурата, да се предаде на възложителя 

за вземане на решение по чл.108 от ЗОП. 

 

Председател: /п*/ 

/инж. Светозар Татаров / 

 

Членове: 

1. /п*/ 

/Бинка Николова/ 

 

2. /п*/ 

/Илияна Гюнелиева/ 

 

 

 

*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 


