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Директор ТП ДГС Цонево 
/Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/- 

11.04.2019г 

 

ПРОТОКОЛ 

№2/10.04.2019г. 

 
          На 10.04.2019 г. от 11:00 часа, комисия, определена със Заповед №104 

/05.04.2019г. на директора на  ТП ДГС Цонево, в състав: 

         Председател: /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/ - зам.директор при ТП ДГС Цонево 

         Членове:1. /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/- главен  счетоводител при ТП ДГС 

Цонево  

                        2. /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/-  юрисконсулт при ТП ДГС Цонево 

 

          се събра със задача да отвори пликовете с „Предлагани ценови параметри“ на 

допуснатите участници , да извърши разглеждане и оценка на офертите, като определи 

оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за оценка на офертите : 

икономически най-изгодната оферта, относно открита процедура,  с предмет: 

„Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа 

профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 

прегледи с резервни части, смазочни материали  , антифриз и 

други  консумативи, доставени от  изпълнителя  за  служебни леки и 

товарни  автомобили , селскостопанска и горска техника  на ТП Държавно горско 

стопанство „Цонево“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията 

на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация“ , съгласно Заповед 

№549/21.12.2018г  на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение 

№61/27.02.2019г на директора на ТП ДГС Цонево. 

 

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата не присъстваха представители на участниците и други външни лица. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с обявената дата и час 

за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници , тяхното  разглеждане 

и оценяване съобразно предварително обявения от възложителя критерий за оценка , а 

именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 

10.04.2019 г., комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници, 

съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести предложените цени;  

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание 

в което ще разгледа и оцени допуснатите до участие предложения , съгласно ЗОП, 

ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията ще се извърши преценка за 

прилагане на разпоредбата на чл. 72 от ЗОП 



           - в зависимост от констатациите на комисията ще се извърши класиране на 

ценовите предложения.  

 

          I. Фаза по отваряне на ценовите оферти на всички допуснати участници до 

този етап на процедурата. 

          1.Оферта от „Еврокомерс“ ЕООД, /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/-           

Комисията констатира цялост на плика , отвори го и установи наличност на 

изискуемите документи. Председателят на комисията прочете ценовото предложение. 

          1 Приемаме, че прогнозната обща стойност за предмета на поръчката е до  24 000 лв. 

(двадесет и четири хиляди лева)без вкл. ДДС франко място на изпълнение и за която стойност 

се сключва договор и включва прогнозна стойност в размер до 5500,00 лв. без ДДС за ремонт 

(труд) . прогнозна стойност в размер до 15000,00 лв. за резервни части; прогнозна стойност в 

размер до 3500,00 лв. без ДДС за смазочни материали, антифриз и други консумативи.. 

        2. Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер 

на 20,00 (двадесет) лева без вкл. ДДС– К1 

        3.Обща стойност формирана за целите на методиката образувана от сумата на 

единичните цени за доставка на резервни части , смазочни материали, антифриз и други 

консумативи: 25708,00 лева  без  включен ДДС – К2/ 

       4.Предлаган процент търговска отстъпка от цената на  резервни части , 

смазочни материали, антифриз и други  консумативи, непосочени в списъка от 

техническата спецификация и таблицата от ценовото предложение е: 5  %  от 

единичната цена на дребно без ДДС – К3.   
 

         След отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатите 

участници  приключи откритото заседание на комисията. 

     Комисията продължи своята работа на закрито заседание проведено на 

10.04.2019г. по детайлно разглеждане на ценовите оферти на участниците,  като 

установи следното: 

     1. По отношение ценовата оферта на  „Еврокомерс“ ЕООД, /Заличено на осн. чл.59 

от ЗЗЛД/-       Ценовото предложение е изготвено при спазване на  всички изисквания и 

условия на Възложителя.  

      Комисията пристъпи към аритметична проверка на посочените в ценовото 

предложение стойности, при което не установи несъответствия между посочените от 

участника стойности и тези, които комисията получи при проверката. 

       Мотивирана от изложеното , Комисията приема, че участникът  се е придържал към 

изискванията на Възложителя и  е изпълнил всички предварително обявени условия 

поради което не са налице основания за отстраняването на този участник, 

       Поради, което , Комисията единодушно реши: 

       Допуска до по- нататъшно участие за оценка и класиране офертата на  : 

„Еврокомерс“ ЕООД, /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/- 

       Не бе извършена  проверка на предложените цени , съобразно изискванията на 

чл.72 от ЗОП, т.к. е налице само една подадена, респективно допусната до участие 

оферта. 

 

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на 

участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия 

икономически най-изгодната оферта, „Икономически най-изгодна оферта”, която 

се изчислява по следната формула: 

КО=К1+К2+К3 

КО – комплексна оценка – максимален брой точки 100 т. 

К1 – цена за положен труд за 1 сервизен час – 70 т.  



К2 – крайна обща цена за доставка на резервни части, смазочни материали, 

антифриз и др консумативи – 20 т. -  крайната обща цена се образува от сбора на 

предложените единични цени за резервни части, смазочни материали , антифриз и 

други консумативи, описани в ценовата оферта. 

К3 – процент отстъпка за непосочени в списъка от техническата 

спецификация резервни части , смазочни материали, антифриз и др  консумативи 

– 10 т.; 

 

К1=К1min/К1n*70 – където: 

К1min – най–ниска цена за положен труд за 1 сервизен час, предложена от 

участник; 

К1n – предложена  цена за  положен труд за 1 сервизен час, предложена от 

конкретния участник; 

 

К2=Кmin/Кn*20 – където: 

Кmin – най–ниска обща цена за доставка на резервни части, смазочни 

материали, антифриз и други  консумативи, предложена от участник; 

Кn – обща цена за доставка на резервни части , смазочни материали, антифриз и 

други  консумативи, предложена от конкретния участник; 

 

К3=Кn/Кmax*10 за непосочени в списъка от техническата спецификация 

резервни части, смазочни материали, антифриз и други  консумативи – където: 

Кn – процент отстъпка от резервни части, смазочни материали, антифриз и 

други консумативи, непосочени в списъка от техническата спецификация, предложена 

от конкретния участник; 

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

смазочни материали, антифриз и други консумативи, непосочени в списъка от 

техническата спецификация, предложена от участник; 

 

Комисията извърши оценка , както следва: 

           К1=20,00 лв /20,00 лв *70 

           К1=70т. 

 

           К2=25708,00 лв/ 25708,00  лв  *20 

           К2=20т. 

 

          К3=5%/ 5%*10 

          К3=10т 

 

КО=70+20+10 =100 т 

 

       Комисията класира участниците по следния начин: 

       На първо място- „Еврокомерс“ ЕООД , /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/-         1 . 

Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на 

20,00 (двадесет) лева без вкл. ДДС– К1 

        2.Обща стойност формирана за целите на методиката образувана от сумата на 

единичните цени за доставка на резервни части , смазочни материали, антифриз и други 

консумативи: 25708,00  лева  без  включен ДДС Единичните цени на доставките са 

изготвени в Приложение №1 – неразделна част от настоящия протокол. 



         3. Предлаган процент търговска отстъпка от цената на  резервни части , 

смазочни материали, антифриз и други  консумативи, непосочени в списъка от 

техническата спецификация и таблицата от ценовото предложение е: 5  %  от 

единичната цена на дребно без ДДС 
 

           Комисията преустанови своята работа на 10.04.2019г. в 11.45 часа. 

        Протоколът съдържа 4 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка . 

 

Председател:    /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/- - ......./п/............... 

Членове:       1. /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/- - ....../п/................ 

                       2. /Заличено на осн. чл.59 от ЗЗЛД/- - ............/п/............       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


