
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВЪРБИЦА” 

 
Адрес: гр. Върбица, ПК 9870, ул. „Септемврийско въстание“ №133, тел.05391/2106,  e-mail:dgs.varbitca@dpshumen.bg 

 

 

    Утвърдил: ………П……….. 

                                                                                                                   инж. РОСЕН РУСЕВ 

Директор на „ТП ДГС Върбица“ 

Дата: 03.06.2021 г. 

 

П РОТ ОКОЛ № 2   

 

Днес, 28.05.2021 год. в 13:00 часа комисията, назначена със Заповед № 89 / 25.05.2021 

година на директора на  ТП „ДГС Върбица“– гр. Върбица, издадена на основание чл. 103, ал. 1 

от ЗОП и чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, се събра на свое второ редовно заседание, за да проведе 

процедура за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на обществена поръчка по 

реда на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, чрез „открита процедура” с обект на 

поръчката – услуга, и предмет на изпълнение: „Извършване на услуги по 

извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически 

прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с 

включена доставка на резервни части, аксесоари и материали на производителя на 

съответните марки, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, 

собственост на ТП ДГС Върбица за срок от една година, считано от датата на сключване 

на договора в периода 2021 г.-2022 г.“, открита с Решение № D111418 / 21 април 2021 

(сряда) 14:56 на Директора на ТП „ДГС Върбица“– гр. Върбица. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ….чл. 59 от ЗЗЛД….. – експерт, ОП при ТП;  

ЧЛЕНОВЕ: 1. ….чл. 59 от ЗЗЛД….. – зам. директор при ТП; 

                     2. ….чл. 59 от ЗЗЛД….. - обслужващ юрист на ТП; 

Комисията е в пълен и редовен състав. Председателят на комисията откри заседанието, 

като обяви, че процедурата се провежда по реда на чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и правилника за прилагането му.  

Председателят на комисията „декриптира“ постъпилото ценово предложение в ЦАИС 

по реда на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП, при което се визуализира наименованието на кандидата и 

информация за датата и часа на подаването на „ключа“ за декриптирането на ценовото му 

предложение. Комисията установи, че в ЦАИС е декриптирано ценово предложение, 

постъпило чрез изпълнено в срок, от страна на участника, подаване на „ключ“ за декриптиране 

на ценовото му предложение, както следва: 

Участник Подадено от Декриптиране 

от участника 

Декриптиране 

от комисията  

Цена 

1. 

АУТОКОМПЛЕКС 

2010 ЕООД 

АУТОКОМПЛЕКС 

2010 ЕООД 

 

27 май 2021 

(чет) 

13:33:28 

 

28 май 2021 

(пет) 

13:02:28 

 

27 999,00лв 

Участникът е попълнил обща предлагана цена като отговор на „Ценовия въпрос“, 

създаден от Системата по подразбиране и е приложил сканиран екземпляр от ръчно попълнено 

ценово предложение по списък. Приложеният документ е изготвен съгласно Образец № 10 от 

документацията на процедурата. 



Председателя на комисията оповести гласно предложенията на кандидата за 

изпълнение на поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена за изпълнението на обществена поръчка с обект на 

поръчката – услуга, и предмет на изпълнение:  

„Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и 

поддръжка (периодични технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен 

технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, аксесоари и материали на 

производителя на съответните марки, доставени от изпълнителя за извънгаранционните 

служебни МПС, собственост на ТП ДГС Върбица за срок от една година, считано от датата на 

сключване на договора в периода 2021 г.-2022 г.“, 

- от Кандидат № 1: „АУТОКОМПЛЕКС 2010“ ЕООД – гр. Върбица е 25 195.00 лева 

(двадесет и пет хиляди стодеветдесет и пет лева) без ДДС за доставка на резервни части по 

списък на Възложителя; 

Предлаганата цена за ремонтна услуга в лева без ДДС за един час сервизен труд от 60 

минути, в което предвиденото време за извършване на услугите не превишава определените 

сервизни нормовремена по Приложения № 1-6 на  Наредба № 24 от 8 март 2006 г. за 

задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката 

за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства 

е 20 лева (двадесет лева) без ДДС; 

Предлагана търговска отстъпка от единичните цени на артикули извън техническата 

спецификация е 10% /десет процента/. 

След изчитане на ценовото предложение  председателят на комисията уведоми, че с 

това приключва публичната част от заседанието. 

Комисията констатира разминаване между посочената сума за изпълнение на поръчката 

в отговора на системния ценови въпрос и приложеното попълнено ценово предложение по 

образец №10. Комисията приема изразената словом в ценовото предложение сума от 25 

195,00лв., явяваща се сбор от единичните цени на резервните части по списък, като счита, че е 

налице техническа грешка при пренасяне на сумата в системния ценови въпрос, след което 

комисията премина към оценка на ценовите предложения на Участник № 1: 

АУТОКОМПЛЕКС 2010 ЕООД по показатели К1 и К3 съобразно утвърдената методика към 

процедурата. Критериите К1 и К3 са ценови: 

Максимален брой точки на комплексната оценка: 100  

К компл. = К1+К2+К3+К4+К5, където   
1. Критерии К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в техническата 

спецификация консумативи и видове резервни части, изчислен по формулата:  

 

К1 = (Ц min : Цn) * 30; където:  

Ц min - предложена най - ниска обща крайна стойност измежду всички кандидати, участващи 

в процедурата;  

Цn - предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат;  

30 - коефициент на тежест на критерия К1 в общата оценка, като максималните точки, които 

даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата са 30 точки;  

Забележка: Общата крайна цена, посочена в ценовите офертите на кандидатите и свързана с 

доставката на резервни части, служи единствено и само за методиката на оценяване на 

стойността на показателя К1 в комплексната оценка на предложенията.  

 

3. Критерии К3 Предложената крайна цена за извършването на услуги за 1 (един) сервизен 

час труд (от 60 минути) без вкл. ДДС, изчислен по формулата:  

 

К3 = (C min : Cn)*35;  

С min - предложната най-ниска цена за 1 сервизен час труд без вкл. ДДС от кандидат, 

участващ в процедурата;  

Cn - предложната цена за 1 сервизен час труд без вкл. ДДС от оценявания кандидат;  

35 - коефициент на тежест на критерия К3 в общата оценка, като максималните точки, които 

даден участник може да получи по този критерий в общата оценка на офертата, са 35 точки;  



Забележка: При офериране на цената за 1 сервизен час труд съответният кандидат не следва да 

надхвърля сервизните нормовремена по Приложения № 1-6 на Наредба № 24 от 8 март 2006 г. 

за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за 

методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни 

превозни средства, отнасящи се за услугата по ремонт на МПС, а именно 25лв/час без вкл.ДДС  

По Обществена поръчка по реда на открита процедура - „Извършване на услуги по 

извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и поддръжка (периодични технически 

прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен технически преглед (ГТП), с включена 

доставка на резервни части, аксесоари и материали на производителя на съответните марки, 

доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, собственост на ТП ДГС 

Върбица за срок от една година, считано от датата на сключване на договора в периода 2021 

г.-2022 г.“ Комплексната оценка на офертата на участника - К компл.,  се изчислява по 

формулата:   

  

К компл. = К1+К2+К3+К4+К5, където   

 

К1 = (Ц min : Цn) * 30 

 

         25 195,00 

К1 =                 *30=30 

          25 195,00 

 

 

К3 = (C min : Cn)*35;  

        

         20 

К3=          *35= 35 

          20 

         

1. Техническото и ценовото предложение на „АУТОКОМПЛЕКС 2010“ ЕООД 

отговарят на обявените изисквания по процедурата и на закона. Участникът е приложил 

всички изискуеми от възложителя документи и след оценка по критерии К1, К2, К3, К4 и К5 

по утвърдената методика, събра общ брой точки както следва: 

К1+К2 +К3+ К4 +К5 = 30+ 0 +35+10 + 10 = 85т. 

На основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП комисията класира : 

на I (първо) и единствено място по обществена поръчка с обект на поръчката – услуга, и 

предмет на изпълнение:  

„Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и 

поддръжка (периодични технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на годишен 

технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, аксесоари и материали на 

производителя на съответните марки, доставени от изпълнителя за извънгаранционните 

служебни МПС, собственост на ТП ДГС Върбица за срок от една година, считано от датата на 

сключване на договора в периода 2021 г.-2022 г.“, „АУТОКОМПЛЕКС 2010“ ЕООД – гр. 

Върбица с предлагана обща крайна цена за доставка на резервни части 25 195.00 лева 

(двадесет и пет хиляди стодеветдесет и пет лева) без ДДС; Предлаганата цена за ремонтна 

услуга в лева без ДДС за един час сервизен труд от 60 минути - 20 лева (двадесет лева) без 

ДДС, търговска отстъпка от единичните цени на артикули извън техническата спецификация 

10% и комплексна оценка – 85т. 

Въз основа на горното класиране, комисията предлага на възложителя да определи с 

решение – класираните на първо място участник по обществената поръчка, както следва: 

„АУТОКОМПЛЕКС 2010“ ЕООД – гр. Върбица за изпълнител на процедура за 

възлагане на обществена поръчка ” с обект на поръчката – услуга, и предмет на изпълнение: 

„Извършване на услуги по извънгаранционно техническо обслужване, ремонт и 

поддръжка (периодични технически прегледи) вкл. подготовка за преминаване на 

годишен технически преглед (ГТП), с включена доставка на резервни части, аксесоари и 



материали на производителя на съответните марки, доставени от изпълнителя за 

извънгаранционните служебни МПС, собственост на ТП ДГС Върбица за срок от една 

година, считано от датата на сключване на договора в периода 2021 г.-2022 г.“, след 

утвърждаване на протоколите от работата на настоящата комисия, и да сключи с него договор 

за изпълнение на поръчката; 

С това комисията обяви за приключило заседанието си в 13.20 часа на 28.05.2021 г., 

като състави и подписа настоящия протокол в един екземпляр и го предаде за утвърждаване на 

възложителя на 01.06.2021г. 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………П……….. 

….чл. 59 от ЗЗЛД…..– експерт, ОП при ТП 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.……………П………………. 

                 ….чл. 59 от ЗЗЛД…..– зам. директор при ТП 

 

           2……………П……………….  

                 ….чл. 59 от ЗЗЛД…..– обслужващ юрист на ТП 

 

 


