
 

Утвърждавам: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П…………. 

                               /Станимир Пеев/ 

 
 

О Б О Б Щ Е Н   П Р О Т О К О Л   

 

І. Днес, 09.11.2017г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 14.00 ч. 

комисия, назначена със Заповед № РД-09-114/09.11.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в 

състав: 
 

Председател: 

Евдокия Педашенко – директор на дирекция „Финансово–стопански дейности и 

управление на собствеността”, на мястото на Любен Бояров – началник отдел "Управление 

на собствеността" към Дирекция "Финансово-стопански  дейности  и управление на 

собствеността", отсъстващ по обективни причини. 

Членове:  

1. Мариола Виткина – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово–стопански дейности и управление на собствеността”; 

2. Маргарита Янчовичина - старши юрисконсулт в сектор ,,Правно-нормативно 

обслужване“, отдел ,,Правно-нормативно обслужване и европейска координация“, дирекция 

,,Административно-правно обслужване и европейска координация“ – правоспособен юрист; 

            3. Светослав Яков – главен специалист в отдел "Управление на собствеността" към 

Дирекция "Финансово-стопански  дейности  и управление на собствеността"; 

            4. Мартин Киров – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”. 

 

се събра, за да получи, разгледа и оцени получените оферти по критерий:  „oптимално 

съотношение качество/цена”, което се оценява въз основа на цената и качествени показатели, 

свързани с предмета на обществената поръчка, провеждана по реда на Глава двадесет и шест, 

във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки 

автомобили, собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни 

запаси”– Централно управление и ТД ДР гр. София”. 

Получените оферти са в отговор на обява с № 4605/25.10.2017г. 

На заседанието присъства г-н Борислав Танчев Сакутов – упълномощен представител 

на „ТАРА КАР” ООД. 

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

списъка на постъпилите оферти в определения в обявата срок за получаването им (до 17:30 ч. 

на 02.11.2017 г., удължен до 17:30 ч. на 07.11.2017 г.), съгласно който в деловодството на ДА 

ДРВВЗ са постъпили 2 (две) оферти, както следва: 

1. Оферта с вх. № 4708/01.11.2017г. от „КАРИО” ООД; 

2. Оферта с вх. № 4711/01.11.2017г. от „ТАРА КАР” ООД. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

констатира следното: 

 

Оферта с вх. № 4708/01.11.2017г. от „КАРИО” ООД: 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис наименованието на поръчката, наименование на участника и адрес за 

кореспонденция, телефон, с оглед на което отговаря на изискванията на Възложителя, 

съгласно обявата за възлагане на обществената поръчка. 



 

Комисията отвори офертата на участника „КАРИО” ООД и оповести неговото ценово 

предложение, като същото заедно с техническото предложение бе подписано от трима от 

членовете на комисията и от г-н Сакутов. 

 

Оферта с вх. № 4711/01.11.2017г. от „ТАРА КАР” ООД: 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис наименованието на поръчката, наименование на участника и адрес за 

кореспонденция, телефон, с оглед на което отговаря на изискванията на Възложителя, 

съгласно обявата за възлагане на обществената поръчка. 

Комисията отвори офертата на участника „ТАРА КАР” ООД и оповести неговото 

ценово предложение, като същото заедно с техническото предложение бе подписано от 

трима от членовете на комисията 

С извършване на горното действие приключи публичното заседание. 

 

ІІ.  Комисията продължи работата си на закрито заседание, като констатира следното: 

 

Оферта с вх. № 4708/01.11.2017г. от „КАРИО” ООД: 

Комисията разгледа по същество представените от „КАРИО” ООД документи, като 

констатира, че са представени всички необходими документи, същите са редовни и са в 

изискуемата от Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП. 

Участникът предлага единични цени на услугите, както следва: 

По показател П1: Часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София, в размер на 4,85 

(четири лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС. 

По показател П2: Цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД 

ДР София, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, e в размер на 0,01 (една стотинка) 

лева без ДДС. 

 

Оферта с вх. № 4711/01.11.2017г. от „ТАРА КАР” ООД: 

Комисията разгледа по същество представените от „ТАРА КАР” ООД документи, 

като констатира, че са представени всички необходими документи, същите са редовни и са в 

изискуемата от Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП. 

Участникът предлага единични цени на услугите, както следва: 

По показател П1: Часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София e в размер на 

4,60 (четири лева и шестдесет стотинки) лева без ДДС. 
По показател П2: Цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД 

ДР София, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, e в размер на 0,01 (една стотинка) 

лева без ДДС. 

 

ІІІ.  Комисията премина към оценяване на офертите на участниците, като установи 

следното: 

 

Оферта с вх. № 4708/01.11.2017г. от „КАРИО” ООД: 

1. По показател П1, часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София, с тежест в 

комплексната оценка 80%, участникът получава 76.00 (седемдесет и шест) точки. 

2. По показател П2, цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и 

ТД ДР София до сервизна база на Изпълнителя, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, 

с тежест в комплексната оценка 20%,  участникът получава 20,00 (двадесет) точки. 



 

Комисията формира обща комплексна оценка (КО = ((П1 x 0,8) + (П2 x 0,2)) x 100)  за 

офертата на участника 96.00 (деветдесет и шест) точки (Приложение № 1 към Протокол от 

09.11.2017г.). 

Оферта с вх. № 4711/01.11.2017г. от „ТАРА КАР” ООД: 

1. По показател П1, часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София, с тежест в 

комплексната оценка 80%, участникът получава 80.00 (осемдесет) точки. 

2. По показател П2, цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и 

ТД ДР София до сервизна база на Изпълнителя, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, 

с тежест в комплексната оценка 20%,  участникът получава 20,00 (двадесет) точки. 

Комисията формира обща комплексна оценка (КО = ((П1 x 0,8) + (П2 x 0,2)) x 100)  за 

офертата на участника 100.00 (сто) точки (Приложение № 1 към Протокол от 09.11.2017г.). 

 

ІV.  С оглед на горното, в съответствие с обявения критерий Комисията класира: 

1. На първо място офертата на „ТАРА КАР” ООД с Комплексна оценка – 100.00 

(сто) точки.           

2. На второ място офертата на „КАРИО” ООД с Комплексна оценка – 96.00 

(деветдесет и шест) точки. 

 

Класирането на участниците е извършено съгласно заложените показатели в обявата 

за оценка на офертите, като офертата  получила Комплексна оценка с най-голям брой точки 

се класира на първо място. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал 4 от ППЗОП, 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка, 

с предмет „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, 

собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”– 

Централно управление и ТД ДР гр. София” с класирания на първо място участник „ТАРА 

КАР” ООД. 

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл. 97, ал. 4 от ППЗОП и 

Заповед № РД-09-114/09.11.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ. 

Съгласно изискването на  чл. 97, ал. 4 от ППЗОП Комисията представя на 

Възложителя настоящия протокол за утвърждаване. 

 

    

 

Дата: 09.11.2017г.                                                            Председател:       …………П…………..                                                    

гр. София                                /Евдокия Педашенко/ 

 

  

                                     

         Членове:                …………П…………... 

                                 /Мариола Виткина/  

 

                                                

…..……..…П…………….       

                           /Маргарита Янчовичина/ 

 

                                                      

….……П…………...  

                                              /Светослав Яков/ 

 

                                                                                                                                     

…..……П…………...           

                                                                                                                  / Мартин Киров /  


