
УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ДР - Варна: 

      __________________ 

           / Огнян Иванов / 

   

 

 

О Б О Б Щ Е Н   П Р О Т О К О Л  

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в обществената 

поръчка по глава двадесет и шеста от ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА с 

предмет: "Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, 

собственост на Териториална дирекция "Държавен резерв" - гр.Варна за срок от 1 

(една) година" 

 

 

      След получаването на изисканите документи от „Карио“ ООД, гр. Сливен и 

„М.И.Г.“ ООД, гр.Варна, съгласно решение на комисията от 21.10.2016г., назначена със 

Заповед № РД-10-233/21.10.2016г. на Директора на ТД  "Държавен резерв", гр. Варна в 

състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Николов Димитров – началник  отдел ФДАПО в ТД ДР Варна 

и членове:          1. Пламен Петков Маринов - началник сектор УС в ТД ДР Варна  

     2. Екатерина Стойчева Иванова–старши юрисконсулт в ТД ДР Варна 

Същата се събра отново за да разгледа по същество всички представени документи от 

участниците в процедурата: 

1. „Карио“ ООД, гр. Сливен с оферта с вх. №2335/19.10.2016г. 

2. „В АУТО“ ЕООД, гр. Варна с оферта с вх. №2337/19.10.2016г. 

3. „М.И.Г.“ ООД, гр. Варна с оферта с вх. №2346/20.10.2016г. 

 

След поискване с писмо изх.№ ПО-02-992/23.11.2016г., комисията получи 

договор за наем от 24.06.2010г. между „Карио“ ООД, гр. Сливен и „Пчелин-3“ ЕООД, 

гр.Варна заедно с анекс към него от 01.07.2016г. за изясняване на производствените 

условия в сервизната база на „Карио“ ООД, гр. Сливен в гр.Варна. 

С писмо изх.№ ПО-02-939/14.11.2016г. комисията изиска от „В АУТО“ 

ЕООД, гр.Варна да представи подробна писмена обосновка за начина на образуване на 

предложената часова ставка, която е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната 

стойност на предложенията на останалите участници в процедурата. 

Комисията прецизно оцени получената писмена обосновка по отношение на 

нейната пълнота и обективност и на основание на чл.72, ал.3 от ЗОП отстрани „В 

АУТО“ ЕООД, гр.Варна от участие в процедурата, тъй като сред многословните 

разяснения (8 листа) не откри нито един реален релевантен факт за оригиналност или 

наличие на изключително благоприятни условия за участника спрямо другите 

участници, предполагащи необичайно благоприятно ценово предложение за часова 

ставка при извършване на техническото обслужване и ремонтите. 

Съгласно методика, подробно описана в обр.№5 от документацията към 

обявата, комисията класира участниците, както следва: 

 



КО_П1 90%

КО_П2 10%

ФИРМА

Часова ценова ставка 

за  техн. обслужване

без ДДС

Цена лв./км. превоз 

повр. автомобил

без ДДС

ТОЧКИ

max.100

„Карио“ ООД, гр. Сливен 5,55 лв. 0,05 лв. 100

„М.И.Г.“ ООД, гр.Варна 10,00 лв. 0,20 лв. 52

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ

 
 

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши: 

Предлага на възложителя да сключи договор за извършване на техническо 

обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на Териториална дирекция 

"Държавен резерв" - гр.Варна за срок от 1 (една) година с класирания на първо място 

участник „Карио“ ООД, гр. Сливен.  

Комисията приключи своята работа на 08.12.2016г. 

Неразделна част от настоящия обобщен протокол е протокол №1 от 

21.10.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 

             /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /Пл. Маринов / 

                                               ______________ 
                                              / Е. Иванова/  

                                               


