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УТВЪРЖДАВАМ: .........../п/............... 

        инж. Севен Башлъ 

        Директор ТП ДЛС Паламара 

                   Дата: 05.07.2019 г. 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

 

Днес, 05.07.2019 год. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед № 348/10.06.2019 

година на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, издадена на основание чл. 103, ал. 1 от 

ЗОП и чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, се събра на свое първо 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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, 

собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година, считано от датата на сключване на 

договора, в две обособени позиции: 

Позиция 1 –  „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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка 

Тойота, Сузуки, Нисан и Мицубиши, собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една 

година, считано от датата на сключване на договора“; 

Позиция 2 – „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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка 

Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на 

ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“ , 

открита с Решение № 311/08.05.2019г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец, обявление 

за която е публикувана в РОП с импортен номер № 910525/08.05.2019г. 

 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: чл. 59 от ЗЗЛД – обслужващ юрист при ТП „ДЛС Паламара“ – с.Венец; 

ЧЛЕНОВЕ: 1. чл. 59 от ЗЗЛД – счетоводител при ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец; 

2. чл. 59 от ЗЗЛД – домакин при ТП „ДЛС Паламара“ - с. Венец; 

3. чл. 59 от ЗЗЛД – технически сътрудник при ТП „ДЛС Паламара“ – с.Венец; 

            4. чл. 59 от ЗЗЛД – лесничей при ТП „ДЛС Паламара“ – с.Венец. 

Комисията е в пълен и редовен състав. 

Няма промяна на датата и часа на отваряне на постъпилите оферти. 

Председателят на комисията откри заседанието, обяви, че процедурата ще се проведе 

съгласно правните предписания на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и правилника за 

прилагането му, като обяви, че са валидни разпоредбите на чл. 74 от ЗОП, относно процедурата 

„открита процедура”.  

Отварянето на ценовото предложение е публично, но представители на участника не се 

явиха, което обстоятелство е отразено в присъствен лист. 

Председателят на комисията откри заседанието, съобщи публично оценката по 

техническите параметри на допуснатите оферта подробно описана в протокол № 1 от работата на 
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комисията, а именно: 

 1. Техническото предложение на „Ремонтиженеринг“ ООД – с. Ясенково отговаря 

на обявените изисквания по процедурата и на закона. Участникът е приложил всички изискуеми 

от възложителя документи и след оценка по критерии К2, К4 и К5 по утвърдената методика, събра 

общ брой точки както следва: 

К2 + К4 +К5 = 0 +10 + 3,33 = 13,33т 

2. Техническото предложение на „Венци Шумен“ ЕООД – гр. Шумен отговаря на 

обявените изисквания по процедурата и на закона. Участникът е приложил всички изискуеми от 

възложителя документи и след оценка по критерии К2, К4 и К5 по утвърдената методика, събра 

общ брой точки както следва: 

К2 + К4 +К5 = 28 +10 + 10 = 48т 

 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на участниците, при което се 

констатира следното: 

  

По Позиция 2 – „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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка 

Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на 

ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“ 

- Кандидат № 1: „Ремонтиженеринг“ ООД – с. Ясенково, с оферта с вх. № 470 от 

04.06.2019г., подадена в 09:05 часа, получена лично от представител на дружеството е 

непрозрачен, запечатан, с ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие в 

обществената поръчка; 

 

По Позиция 1 –  „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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с 

марка Тойота, Сузуки, Нисан и Мицубиши, собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от 

една година, считано от датата на сключване на договора“ 

- Кандидат № 2: „Венци Шумен“ ЕООД – гр. Шумен, с оферта с вх. № 488 от 07.06.2019г., 

подадена в 14:30 часа, получена лично от представител на дружеството е непрозрачен, запечатан, с 

ненарушена цялост, с подписите на трима от членовете на комисията. 

В плика се съдържа ценово предложение по образец, съгласно документация за участие в 

обществената поръчка. 

 

Председателя на комисията оповести гласно предложенията на кандидатите за изпълнение 

на поръчката: 

Предлаганата обща крайна цена По Позиция 2 – „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, доставени от изпълнителя за 

извънгаранционните служебни МПС с марка Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, 

УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, 

считано от датата на сключване на договора“ на Кандидат № 1: „Ремонтиженеринг“ ООД – с. 

Ясенково е 27 272 лева (двадесет и седем хиляди двеста седемдесет и два лева). 

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 
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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 

(двадесет лева) лв. / час без вкл. ДДС 

 

Предлаганата обща крайна цена По Позиция 1 –  „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, доставени от изпълнителя за 

извънгаранционните служебни МПС с марка Тойота, Сузуки, Нисан и Мицубиши, 

собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на сключване 

на договора“ на Кандидат № 2: „Венци Шумен“ ЕООД – гр. Шумене 184 559,36 лева (сто 

осемдесет и четири хиляди петстотин петдесет и девет лева и 36 стотинки). 

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 25 

(двадесет и пет лева) лв. / час без вкл. ДДС. 

 

След изчитане на ценовото предложение  председателят на комисията уведоми 

присъстващите, че с това приключва публичната част от заседанието. 

 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на участниците по показатели 

К1 и К3, съобразно с утвърдената методика към процедурата: 

 

По Позиция 2 – „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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка 

Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на 

ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“ 

- Кандидат № 1: „Ремонтиженеринг“ ООД – с. Ясенково: 

➢ 1. Критерии  К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в  

техническата спецификация консумативи и видове резервни части, по обособени позиции, 

изчислен по формулата: 

К1  = (Ц min : Цn) *  30; където:    

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

участващи в процедурата за конкретната позиция;     

Цn - предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат за конкретната позиция 

К1  = (Ц min : Цn) *  30; където:  

К1 = 27 272 : 27 272 * 30 = 30т. 

➢ 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)*15; 

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

участващ в процедурата за конкретната позиция;     

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

конкретната позиция: 

К3  = ( C min : Cn)*15 , където: 

К3 = 20 : 20 * 15 = 15т. 
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По Позиция 1 –  „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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка 

Тойота, Сузуки, Нисан и Мицубиши, собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една 

година, считано от датата на сключване на договора“ 

- Кандидат № 2: „Венци Шумен“ ЕООД – гр. Шумен: 

➢ 1. Критерии  К1: Обща крайна стойност на обявените от възложителя в  

техническата спецификация консумативи и видове резервни части, по обособени позиции, 

изчислен по формулата: 

К1  = (Ц min : Цn) *  30; където:    

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

участващи в процедурата за конкретната позиция;     

Цn - предложена обща крайна стойност от оценявания кандидат за конкретната позиция 

К1  = (Ц min : Цn) *  30; където:  

К1 = 184 559,36  : 184 559,36 * 30 = 30т. 

➢ 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)*15; 

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

участващ в процедурата за конкретната позиция;     

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

конкретната позиция: 

К3  = ( C min : Cn)*15 , където: 

К3 = 25 : 25 * 15 = 15т. 

 

Предвид така разгледаното и оценено техническо предложение, комисията на основание 

чл.57, ал.3 от ППЗОП  взе следното: 

 

1. Техническото и ценовото предложение на „Ремонтиженеринг“ ООД – с. Ясенково по 

Позиция 2 – „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, 

доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка Шкода, 

Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на ТП ДЛС 

Паламара, за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“  

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 +15 +10 + 3,33 = 58,33т 

 

2. Техническото и ценовото предложение на „Венци Шумен“ ЕООД – гр. Шумен по 

Позиция 1 –  „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, 

доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка Тойота, Сузуки, 

Нисан и Мицубиши, собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от 

датата на сключване на договора“ 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: 
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К1+К2 +К3+ К4 +К5 = 30+ 28 +15+10 + 10 = 93т. 

 

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

                  на I (първо) място по Позиция 2 – „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, доставени от изпълнителя за 

извънгаранционните служебни МПС с марка Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, 

УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, 

считано от датата на сключване на договора“- „Ремонтиженеринг“ ООД – с. Ясенково с 

предлагана обща крайна цена 27 272 лв. без ДДС. и комплексна оценка – 58,33т. 

                  на I (първо) място по Позиция 1 –  „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, доставени от изпълнителя за 

извънгаранционните служебни МПС с марка Тойота, Сузуки, Нисан и Мицубиши, 

собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на сключване 

на договора“ - „Венци Шумен“ ЕООД – гр. Шумен с предлагана обща крайна цена 184 559,36 

лв. без ДДС. и комплексна оценка – 98т. 

 

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

решение – класираните на първо място участници по съответните обособени позиции, както 

следва: 

 

Позиция 2 – „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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка 

Шкода, Фолксваген, Грейт Уолл Ховер, ЛАДА, УАЗ, ВАЗ, Щаер Пинцгауер,  собственост на 

ТП ДЛС Паламара, за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“ - 

„Ремонтиженеринг“ ООД – с. Ясенково 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, доставени от изпълнителя за 

извънгаранционните служебни МПС, собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една 

година, считано от датата на сключване на договора, в две обособени позиции“, след 

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

изпълнение на поръчката; 

 

Позиция 1 –  „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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС с марка 

Тойота, Сузуки, Нисан и Мицубиши, собственост на ТП ДЛС Паламара, за срок от една 

година, считано от датата на сключване на договора“ - „Венци Шумен“ ЕООД – гр. Шумен 

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, доставени от изпълнителя за извънгаранционните служебни МПС, 
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собственост на ТП ДЛС Паламара за срок от една година, считано от датата на сключване на 

договора, в две обособени позиции“, 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 15:00 часа на 05.07.2019 г., На 

05.07.2019 г. състави и подписа настоящия протокол в един екземпляр и го предаде за 

утвърждаване на възложителя. 

 

КОМИСИЯ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……….. чл. 59 от ЗЗЛД – Обслужващ юрист към ДЛС Паламара). 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1. ……..… чл. 59 от ЗЗЛД – гл. счетоводител и Ръководител счетоводен 

отдел при ДЛС Паламара) 

 

                               2. ………… чл. 59 от ЗЗЛД – счетоводител при ДЛС Паламара) 

 

                    3. ………… чл. 59 от ЗЗЛД – домакин при ДЛС Паламара) 

 

        4. ….……… чл. 59 от ЗЗЛД – технически сътрудник при ДЛС Паламара) 
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