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ПРОТОКОЛ № 4 от 11.10.2016г. 
 

на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, подали 

оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и 

ремонт на превозни средства (в това число селскостопански машини, транспортно оборудване, 

машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), 

включително доставка на резервни части и консумативи за превозни средства, собственост на 

ТП „ДГС – Пловдив” към „ЮЦДП” гр. Смолян”, както и извършване на технически прегледи за 

срок от 24 месеца по обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в това число мотоциклети, 

автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), 

включително доставка на резервни части и консумативи”; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на 

изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, 

багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и 

консумативи”; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Извършване на периодични и годишни технически прегледи на 

пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Пловдив” към „ЮЦДП” – Смолян”. 

 

На 11.10.2016 г. комисия, назначена със Заповед № I – 268/21.09.2016 г. на Директора на 

ТП “ДГС – Пловдив” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

юрк. Златка Ряхова – юрисконсулт на ТП „ДГС – Пловдив; 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Анна Бодурова – зам.директор на ТП „ДГС - Пловдив”; 

2. Вели Велият - лесничей в ТП „ДГС - Пловдив”; 

3. Милена Илиева – касиер - домакин в ТП “ДГС – Пловдив”; 

4. Тодор Милев – автомеханик – шофьор в ТП „ДГС – Пловдив”, 

 

се събра в 10:00 часа, в административната сграда на ТП “ДГС – Пловдив”, намираща се 

на адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести Септември” № 93, за да отвори, разгледа и оцени ценовото 

предложение на допуснатия участник –„Ем Ойл” ЕООД в обявената обществена поръчка, с 

предмет: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и 

ремонт на превозни средства (в това число селскостопански машини, транспортно оборудване, 

машини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване), 

включително доставка на резервни части и консумативи за превозни средства, собственост на 

ТП „ДГС – Пловдив” към „ЮЦДП” гр. Смолян”, както и извършване на технически прегледи за 

срок от 24 месеца по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Следгаранционно 

сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни 

средства (в това число мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, 
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ремаркета и полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи”; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на 

изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, 

багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и 

консумативи” и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Извършване на периодични и годишни 

технически прегледи на пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Пловдив” към 

„ЮЦДП” – Смолян”, съгласно Решение № І – 228/10.08.2016 г. на Директора на ТП „ДГС – 

Пловдив” за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка. 

  

На откритото заседание не присъстваше представител на подалия оферта участник в 

обявената обществена поръчка.  

 

Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка е икономически най-

изгодната оферта, определена по критерий „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” и за трите обособени 

позиции.  

 

I. За обособена позиция № 1 „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в това число мотоциклети, 

автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета), 

включително доставка на резервни части и консумативи”. 

След отваряне на ценовото предложение и неговото разглеждане, съобразно 

изискванията на Възложителят, комисията констатира, че участникът „Ем Ойл” ЕООД отговаря 

напълно на поставените критерии и изисквания от възложителя, като предложените от него 

цени на отделните резервни части не надвишава посочените от възложителя стойности.  

Предвид това, че участникът „Ем Ойл” ЕООД е единствения подал оферта и допуснат до 

този етап на процедурата, след оценяването същият получава максимален брой точки – КО = 

100т.  

КО = К1 + К2 + К3, където  

КО – комплексна оценка – максимален брой точки 100 т.  

К1 – крайна обща цена за доставка на авточасти и консумативи – 60т. – крайната 

обща цена /К1/ се образува от сбора на предложените единични цени за резервните части и 

консумативи, описани в ценовото предложение.  

К2 – процент отстъпка 10 т. 

К3 – цена за положен труд за 1 сервизен час – 30 т.  

К1 = Кmin/Kn * 60, където  

Кmin – най-ниска обща цена за доставка на авточасти и консумативи, предложена 

от участник; 

Кn – обща цена за доставка на авточасти и консумативи, предложена от 

конкретния участник; 

K2 = Кn/Kmax * 10, където  

Кn – процент отстъпка от авточасти и консумативи, незаявени в списъка, 

предложена от конкретния участник; 

Кmax – най-висок процент отстъпка, предложена от участник за авточасти и 

консумативи, незаявени в списъка, предложена от участник; 

К3 = Кmin/Kn * 30, където  

Кmin – най – ниска цена за положен труд за 1 сервизен час, предложена от 

конкретния участник; 

Кn – цена за положен труд за 1 сервизен час, предложена от конкретния участник. 

 

К1 = 8592,74/8592,74 * 60 = 60т. 

К2 = 42/42 * 10 = 10т. 

К3 = 4,20/4,20 * 30 = 30т. 

КО = 60+10+30 = 100т. 

 



3 

 

  На основание резултатите от оценяването на ценовото предложение и в съответствие с 

изискванията от Възложителя, Комисията извърши следното класиране: 

 

1. НА ПЪРВО МЯСТО за Обособена позиция № 1, комисията КЛАСИРА участникът: 

„Ем Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 

94А, представлявано от управителя Владимир Линков Димитров, с ЕИК: 115947999. 

 

 II. За Обособена позиция № 2 „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, 

профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за извършване на 

изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, 

багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на резервни части и 

консумативи”. 

 

След отваряне на ценовото предложение и неговото разглеждане, съобразно 

изискванията на Възложителят, Комисията констатира, че участникът „Ем Ойл” ЕООД отговаря 

напълно на поставените критерии и изисквания от възложителя като предложените от него цени 

на отделните резервни части не надвишават посочените от Възложителя стойности.  

Предвид това, че участникът „Ем Ойл” ЕООД е единствения подал оферта и допуснат до 

този етап на процедурата, след оценяването същият получава максимален брой точки – КО = 

100т.  

 

КО = К1 + К2 + К3, където  

КО – комплексна оценка – максимален брой точки 100 т.  

К1 – крайна обща цена за доставка на части и консумативи за селскостопански 

машини, маншини за извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и 

оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други) 

– 60т. – крайната обща цена /К1/ се образува от сбора на предложените единични цени за 

резервните части и консумативи, описани в ценовото предложение.  

К2 – процент отстъпка 10 т. 

К3 – цена за положен труд за 1 сервизен час – 30 т.  

 

К1 = Кmin/Kn * 60, където  

Кmin – най-ниска обща цена за доставка на части и консумативи, предложена от 

участник; 

Кn – обща цена за доставка на части и консумативи, предложена от конкретния 

участник; 

 

K2 = Кn/Kmax * 10, където  

Кn – процент отстъпка от части и консумативи, незаявени в списъка, предложена 

от конкретния участник; 

Кmax – най-висок процент отстъпка, предложена от участник за части и 

консумативи за селскостопански машини, маншини за извършване на изкопно-насипни 

работи, строителни машини и оборудване (в това число трактори, булдозери, багери, 

багер-товарачи, снегорини и други), незаявени в списъка, предложена от участник; 

 

К3 = Кmin/Kn * 30, където  

Кmin – най – ниска цена за положен труд за 1 сервизен час, предложена от 

конкретния участник; 

Кn – цена за положен труд за 1 сервизен час, предложена от конкретния участник. 

 

К1 = 4126,37/4126,37 * 60 = 60т. 

К2 = 42/42 * 10 = 10т. 

К3 = 8,90/8,90 * 30 = 30т. 

КО = 60+10+30 = 100т. 
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  На основание резултатите от оценяването на ценовото предложение и в съответствие с 

изискванията от Възложителя, Комисията извърши следното класиране: 

 

1. НА ПЪРВО МЯСТО за Обособена позиция № 2, комисията КЛАСИРА участникът: 

„Ем Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 

94А, представлявано от управителя Владимир Линков Димитров, с ЕИК: 115947999. 

 

Предвид горното Комисията предлага да бъдат сключени договори за възлагане на 

обявената обществена поръчка:  

- За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Следгаранционно сервизно и техническо 

обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на моторни превозни средства (в това число 

мотоциклети, автомобили, микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и 

полуремаркета), включително доставка на резервни части и консумативи” за срок от 24 месеца 

– да бъде сключен договор с участника „Ем Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление 

гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 94А, представлявано от управителя Владимир Линков 

Димитров, с ЕИК: 115947999. 

- За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Следгаранционно сервизно и техническо 

обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на селскостопански машини, машини за 

извършване на изкопно-насипни работи, строителни машини и оборудване (в това число 

трактори, булдозери, багери, багер-товарачи, снегорини и други), включително доставка на 

резервни части и консумативи” за срок от 24 месеца, да бъде сключен договор с участника „Ем 

Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Вапцаров” № 94А, 

представлявано от управителя Владимир Линков Димитров, с ЕИК: 115947999. 

 

Изпращането на протокола ще се осъществи на посочения от участника електронен адрес 

за кореспонденция.  

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на  12.10.2016 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/п/…………………… 

   /юрк. Златка Ряхова/    

                      

ЧЛЕНОВЕ: 

                     1.............../п/......................... 

                           /инж. Анна Бодурова/ 
 

                     2.............../п/......................... 
                                /Вели Велият/ 

 

                     3.............../п/......................... 
                                /Милена Илиева/ 

 

                     4............./п/.......................... 
                                  /Тодор Милев/ 

 

* заличено на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 


