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„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”  ГР. СМОЛЯН 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – СМИЛЯН” 
п.к.4770 с. Смилян, ул. „Девети септември” № 101, БУЛСТАТ 2016195800347 

тел. 03026/2441, e-mail: dgssmilian@ucdp-smolian.com 

                                           
 

П Р О Т О К О Л   № 3 

Днес, 12.08.2020 г. в административната сграда на ТП „ДГС Смилян”, с адрес: с. Смилян, 

ул. „Девети септември” №101 се проведе открито заседание на комисията, за провеждане на 
обществена поръчка с предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и други 

сходни на тях, ремонт на моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, 

камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), включително доставка на 

резервни части и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок от 24 месеца, 

съгласно Решение №153 от 15.05.2020 г. на Директора на ТП „ДГС Смилян” за откриване на 
процeдура за възлагане на обществена поръчка.  

Комисията, назначена със Заповед №184/17.06.2020 г. на Директора на ТП „ДГС 

Смилян”, със задача да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти, при стриктно спазване на 
разпоредбите на ЗОП за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка, 
започна работа в 09:30 часа в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Димитър Кьосев – зам.директор при ТП „ДГС Смилян”; 

Членове: 

1. Ангел Безергянов - юрисконсулт при ТП „ДГС Смилян”; 

2. Милена Башова – гл. счетоводител  при ТП „ДГС Смилян”; 
3. инж.Фикри Моламехмедов – гл. инженер при ТП „ДГС Смилян”; 

4. Манол Манолов - лесничей при ТП „ДГС Смилян”. 

 
I. Работата на комисията протече при следния ред:  

При откриване на заседанието за отваряне на ценовите оферти се установи, че в залата не 

присъстват представители на кандидатите подали заявление за участие. Установи се, че са 
спазени изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП във връзка с параграф 131, ал.3 от ПЗРЗИДЗОП и 

протокол №2/28.07.2020 г. относно сроковете и начина на уведомяване за етап отваряне на 

ценовоте предложения – най-малко със съобщение (публикувано в профила на купувача с наш. 

изх. №3212/10.08.2020 г. към електронната преписка на процедурата). 
До този етап на процедурата беше допуснат участника – „АВТО ВЕН“ ООД.  

Съгласно чл.57, ал.3, изр. последно от ЗОП във връзка с параграф 131, ал.3 от 

ПЗРЗИДЗОП, председателя на Комисията обяви резултатите от оценката на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката на участника – „АВТО ВЕН“ ООД, отразени в 

Протокол №2/28.07. 2020 г. преди отварянето на ценовото предложение. 

Председателят на комиисията, присъстъпи към отваряне на ценовото предложение на 
допуснатия участник - „АВТО ВЕН“ ООД. 

При отваряне на ценовите оферти, членовете на комисията удостовериха, че Ценовото 

предложение е с ненарушена цялост.  

Председателят на Комисията отвори ценовата оферата и оповести съдържанието й. 
Председателя на Комисията констатира, че Ценовата оферта: съдържа: Ценово 
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предложение (Приложение №6), представено в оригинал, подписано надрежно от управителя на 

дружеството и подпечано, както и Приложение №2 към ценовото предложение. 
1. Предвид предварително одобрените и оповестени условия на поръчката, включително 

и на методиката за оценяване и предлагане на единична цена за всяка резервна част и консуматив 

по редове и колони по приложение №2, предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката за 
всички резервни части и консуматив за всички марки и модели на МПС по техническа 

спецификация (съответно приложение №1 към нея), както следва: 

Всичко (K1): 90 449,89 (деветдесет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и 

осемдесет и девет стотинки) лева без вкл. ДДС. 
2. Предлагана цена за ремотна услуга в лева без ДДС за един (1) час сервизен труд от 60 

минути (К2), в което предвиденото време за извършване на услугите не превишава определените 

сервизни нормовремена, съгласно българското законодателство, а именно: 4,00 (четири лева и 

нула стотинки) лв./час без ДДС. 
 Ценовото предложение (Приложение №6) и Приложение №2 към него беше подписано 

от трима члена на комисията. 
На основание гореизложено комисията единодушно реши, че ценовата оферта на 

участника - „АВТО ВЕН“ ООД е пълна съответства на изискванията заложение в настоящата 

обществена поръчка. 

Предвид горното комисията извърщи оценка по Критерии К1, Критерии К3 и 

Критерии К4 за споменатия по-горе участник, както следва: 

1. Критерии К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в техническата 

спецификация видове резервни части, изчислен по формулата: 
К1 = (Ц min : Цn) х 50; където: 

Цmin – предложена най-ниска обща крайна стойност измежду всички кандидати, 

участващи в процедурата; 

Цn – предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат; 
50 – коефициент на тежест на критерия К1 в общата оценка, като максималните точки, 

които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 50 точки. 

2. Критерии К2: Предложената крайна цена за извършването на услуги за 1 (един) 
сервизен час труд (от 60 минути) без вкл. ДДС, изчислена по формулата: 

К2 = (Cmin : Cn) х 30; 

Сmin – предложната най-ниска цена за 1 сервизен час труд, без вкл. ДДС от кандидат, 
участващ в процедурата; 

Cn – предложната цена за 1 сервизен час труд, без включен ДДС от оценявания кандидат; 

30 – коефициент на тежест на критерия К2 в общата оценка, като максималните точки, 

които даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 30 точки. 
и 

3. Критерии К4: Предложена търговска отстъпка от единичните цени за оригинални 

резервни части, извън списъка посочен в техническата спецификация, спрямо цената обявена в 
търговските му обекти към датата на заявка. Обявеният % търговска отстъпка остава фиксиран 

за целия период на изпълнение на договора. 

Забележка: Предлаганият % (процент) търговска отстъпка следва да се посочи, като цяло 
положително число. 

К4 = ( Тот n : Тот max)*10;, където: 

Тот n – предложната в проценти търговска отстъпка от оценявания кандидат; 

Тот max – предложената в проценти максимална търговска отстъпка измежду офертите 
на допуснатите до участие кандидати; 

10 – коефициент на тежест на критерия К4 в общата оценка, като максималните точки, 

които даден участник може да получи по този критерий, в общата оценка на офертата са 10 точки. 
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 За Критерий К1: 

К1 = (Ц min : Цn) х 50, където: 

К1=(90 449,98 :90 449,89) x 50 => 

К1= 1 x 50  => 

K1 = 50 т. 

 

За Критерий К2: 

К2 = (Cmin : Cn) х 30, където: 

К2= (4:4) х 30 =>  

К2= 1 х 30 => 

К2= 30 т.  

 

За Критерий К4: 

К1 = ( Тот n : Тот max) х 10;, където: 

К1=(60:60) x 10 => 

К1= 1 x 10 => 

К1=10 т. 

 
Комплексната оценка за участника – „АВТО ВЕН“ ООД е образувана както следва: 

Ккомпл. = К1+К2+К3+К4, където:  

 К1 = 50 т. 

 К2 = 30 т. 

 К3 = 10 т. 

 К4 =10 т. 

  

Ккомпл. = 50 т. + 30 т.+10 т. +10 т. => 

Ккомпл. = 100 т.  
 

Видно от извършените изчисления и предвид факта че участникът – допуснат до този 

етеп на процедурата е само един, той не попада в хипотезата на чл.72 от ЗОП. 

В съответствие с критерия за избор на изпълнител по тази процедура – икономически 
най-изгодната оферта за извършване на услугата по оптимално съотношение качество/цена и 

възо основа на изложените по-горе резултати, комисията прави следното класиране на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет:  

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика 

тунинговане, тенекеджийско – бояджийски дейности и други сходни на тях, ремонт на 

моторни превозни средства (в т.ч. автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, 

ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи за 

нуждите на ТП „ДГС Смилян““ за срок от 24 месеца, считано от датата на сключване на 

договор или до достигане на максималната прогнозна стойност, като обявява следното класиране: 

На първо място класира участника – „АВТО ВЕН“ ООД с Ккомпл. = 100 т.. 

На второ място няма класиран участник, поради факта, че другия участник в настоящата 

процедура е отстранен от участие, съгласно направените констатации от комисията в Протокол 

№2/28.07.2020 г.. 
Предвид горното, Комисията предлага на Възложителя да одобри, така направеното 

класиране и да сключи договор д класирания на първо място участник – „АВТО ВЕН“ ООД, с 

ЕИК: 120602047, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. „Беломорска“ №32, 

община Рудозем, представлявано от Радослав Филизов в качеството му на управител на 
дружеството. 
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С това приключи работата на комисията. Председателя закри заседанието. Настоящият 

протокол №3 е съставен и подписан от всички членове на комисията на 12.08.2020 г.. 
Комисията следва да изготви доклад и предаде всички протоколи от заседанията на ведно 

с цялата налична докуменатция по провеждане на обществената поръчка. 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

      Председател:  ......……*/п/………………… 

                                /инж.Димитър Кьосев / 

       

      Членове: 

                   1.  ………...…*п//……………..              2.   …………*/п/……….………                    
                               /Ангел Безергянов/                                    /Милена Башова/       

 

                               

                 
                      

 3………..…*/п/…..………….                 4. ………..…*/п/…………… 

                     /инж.Фикри Моламехмедов/                            /Манол Манолов/ 
 

 

 

 *Забележка: Подписите са заличено обстоятелство на основание чл. 6, § 1, б. „в” от 
Регламент (ЕС) 2016/679 

  

 


