
УТВЪРЖДАВАМ: 

НИКОЛА КОСТАДИНОВ      * ……….../п/.…...…. 

Директор на ТД  „Държавен резерв” 

гр.В.Търново 

 

Дата: 19.12.2016 г. 

 

    

П Р О Т О К О Л 
 

        Днес 16.12.2016 година, в административната сграда на ТД „Държавен резерв” 

гр.В.Търново с адрес: ул. „Христо Ботев” № 86, стая 401 в 11:00 часа на основание чл.103, 

ал.1 от ЗОП  и чл.51 от ППЗОП комисия в състав по Заповед  № РД-10-302/16.12.2016 г. на 

Директора на ТД  „ДР” гр. В. Търново се събра и състави този протокол. 

 

Назначената комисия е със задача да получи, разгледа и оцени с критерий - 

„оптимално съотношение качество/цена” ценови оферти за участие в обществена поръчка 

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на услуга за техническо 

обслужване и ремонт на леки автомобили към Териториална дирекция „Държавен 

резерв”  гр. Велико Търново”. 

Председателят на комисията получи от деловодството на ТД“ДР“ гр.В.Търново срещу 

подпис, Списъци на участниците подали оферти за участие в обществената поръчка. 

Комисията установи, че са постъпили 2 (две) оферти в определения срок в обявата 

срок за получаване (до 17:30 на 09.12.2016г., удължен до 17:30 на 15.12.2016г.), след което 

всички членове попълниха декларации относно изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.52 

от ППЗОП, пристъпиха към отваряне на офертите и проверка за съответствие с условията за 

участие и изискванията, на които следва да отговарят офертите.  

 

На заседанието на комисията не присъстват представители на участниците. 

 

Комисията установи, че офертите са предоставени в запечатан, непрозрачен плик с 

ненарушена цялост, с посочени върху пликовете всички изискуеми от Възложителя 

реквизити. 

 

Във връзка с поръчката комисията извърши справка в търговския регистър, по ЕИК на 

участниците, след което пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, 

както следва: 

1. Оферта с вх.№ 1/ 09.12.2016г. в 14,39 часа  на „Авточойс” ООД гр. В.Търново 

 

2. Оферта с вх.№ 2/ 09.12.2016г. в 15,13 часа  на ЕТ „Полет-90  Мариан Джанов 

гр.Горна Оряховица 

 

Комисията разгледа получените оферти и констатира, че участниците отговарят на 

обявените изисквания на Възложителя по обява с №5883/12.12.2016г. като са представени 

всички изискуеми документи. 

Комисията разгледа и оповести представените ценови предложения според посочения 

критерий „оптимално съотношение качество/цена” като попълни сравнителен анализ по 

показатели за оценка на офертите в табличен вид, която е неразделна част от настоящия 

протокол. 

            Основен критерий за оценка на постъпилите оферти за участие е „оптимално 

съотношение качество/цена”, при следните показатели, формиращи комплексната оценка 

КО: 

              - Часова ценова ставка при извършване на техническо обслужване и ремонт- П1; 



              - Цена в лева / км за превоз на автомобил от ТД „ДР” гр. В.Търново до сервизна база 

на Изпълнителя, на разстояние ≤ 20 км – П2. 

        Комплексната оценка КО = П1 + П2, като максималния брой точки, които може да 

получи даден участник е 100. Оферта получила Комплексна оценка с най-голям брой точки 

се класирана на първо място.    

        

          Във връзка с изложеното Комисията класира съгласно заложените показатели в обявата 

за оценка на офертите, както следва: 

 

1. „Авточойс” ООД гр. В.Търново 

 

2. ЕТ „Полет-90  Мариан Джанов гр.Горна Оряховица 

 

 

 

 

Въз основа на извършеното разглеждане, оценяване и класиране на получената оферта 

комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с предмет: „Извършване на услуга за техническо обслужване и ремонт на леки 

автомобили към Териториална дирекция „Държавен резерв”  гр. Велико Търново” с 

класирания на първо място участник  „Авточойс” ООД гр. В.Търново 

 

 

Комисията приключи своята работа на 19.12.2016г., след което настоящият протокол 

и цялата документация по поръчката се предаде на Възложителя за утвърждаване, съгласно 

чл.97, ал.4 от ППЗОП. След утвърждаването му копие от протокола ще бъде изпратен на 

участниците подали оферти в публичната покана и ще бъде изпратен в ДА „ДРВВЗ”гр.София 

за публикуването му в профила на купувача. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател :     * ………....……………….... 

           / п /      

 

Членове :  

 

*1. ………………………      *2. ……………………… 

 

        / п /          / п / 

 

 

 

*Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД  


