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ПРЕПИС 

          УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР НА ТП „ДЛС ПАЛАМАРА“:............./П/................. 

                                                                                                                                                       

/ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ/ 

 

Дата: 18.05.2021г. 

П РОТ ОКОЛ №  1   

 

Днес, 11.05.2021 год. в 14:00 часа комисията, назначена със Заповед № 128/11.05.2021 

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 F110322 – 2021 - 

016789/09.04.2021 г. на директора на ТП „ДЛС Паламара“ – с. Венец. 

КОМИСИЯТА е в състав, както следва: 

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

                ЧЛЕНОВЕ: 1. …чл. 59 от ЗЗЛД… —  счетоводител при ТП ДЛС 

Паламара  

          2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – специалист земеделие при ДЛС Паламара 

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“ постъпилите оферти в ЦАИС по реда на 

чл.47, ал. 1 от ППЗОП, при което се визуализираха наименованията на кандидатите и 

информация за датата и часа на подаването. Комисията установи, че в ЦАИС e подаденa 

оферта за участие в процедурата от един кандидат, по обособени позиции, както следва: 

  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 
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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“ -  от 

Кандидат № 1: Ремонтинженеринг ООД – с. Ясенково,  подадена в 11:16:42 часа на 

08.05.2021г.; 

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: Ремонтинженеринг ООД – с. 

Ясенково,  подадена в 11:16:42 часа на 08.05.2021г.; 

 

Комисията пристъпи към електронното отваряне и разглеждане на единствената 

оферта при спазване на разпоредбите на ЗОП и ПППЗОП, по обособени позиции, както 

следва: 

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“ 

След отваряне на офертата на Кандидат № 1: Ремонтинженеринг ООД – с. 

Ясенково, комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, 

съдържащи следните документи: 

1.  Електронен образец на ЕЕДОП; 

2. Заявление за участие; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изисквания на възложителя; 

4. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

5. Ценово предложение  

Комисията не установи липси и непълноти в така подадените документи към офертата 

на единствения кандидат. 

На основание, гореописаните констатации комисията единодушно взе следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

1.1. Допуска Кандидат № 1: Ремонтинженеринг ООД – с. Ясенково до участие в 

следващия етап на процедурата - разглеждане и оценка на техническото предложение. 

 

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“ 
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След отваряне на офертата на Кандидат № 1: Ремонтинженеринг ООД – с. 

Ясенково, комисията установи, че в офертата на кандидата са прикачени файлове, 

съдържащи следните документи: 

2.  Електронен образец на ЕЕДОП; 

6. Заявление за участие; 

7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изисквания на възложителя; 

8. Декларация за спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

9. Ценово предложение  

Комисията не установи липси и непълноти в така подадените документи към офертата 

на единствения кандидат. 

На основание, гореописаните констатации комисията единодушно взе следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

2.1. Допуска Кандидат № 1: Ремонтинженеринг ООД – с. Ясенково до участие в 

следващия етап на процедурата - разглеждане и оценка на техническото предложение. 

 

Комисията пристъпи към оценка на офертата на кандидата по одобрената от 

възложителя методика. 

Комплексната оценка на офертата на участника - КО,  се изчислява по формулата:   

  

КО1,2,3… = ЦД +СД+СР, където   

  

1. е Общата комплексна оценка на офертата за изпълнение на поръчката на  

съответния оценяван участник.  

  

2. ЦД   е критерия – Обща цена на доставката , който се изчислява по следния начин:   

  

 (ЦДмин / ЦД1,2,3…) х 40 където:  

• ЦДмин е  Най-ниската Обща предлагана цена за доставката на селскостопанската техника 

измежду всички допуснати до оценка ценови предложения, която е сбор от предложените 

крайни цени за всека една селскостопанска техника, съобразени с условията поставени от 

Възложителя. 

• ЦД1,2,3….. е  Общата предлагана цена за доставката на селскостопанската техника 

ценовото предложение съответния оценяван участник.  

• 40  - е коефициента на тежест на критерия в общата комплексна оценка  

Максималния брой точки които може да бъде получен по този критерий е 40 точки.   

 

3.  СД  е критерия – Срок на доставка, който се изчислява по 

следния начин:  

(СДмин/СД1,2,3….) х 30, където:  

• СДмин е  Най-краткия срок за доставка предложен измежду всички 

допуснати до оценка технически предложения   

• СД1,2,3….  е  Срокът на доставка  в  техническото предложение съответния 

оценяван участник  

• 30  - е коефициента на тежест на критерия в общата комплексна оценка  

Максималния брой точки които може да бъде получен по този критерий е 30 точки  

 

 

КО1,2,3… 

С

СД 
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4.   СР  е критерия – Срок на реакция, който се изчислява по 

следния начин:  

(СРмин/СР1,2,3….) х 30, където:  

• СРмин е  Най-краткия срок за реакция предложен измежду всички 

допуснати до оценка технически предложения   

• СР1,2,3….  е  Срокът на реакция  в  техническото предложение съответния 

оценяван участник  

• 30  - е коефициента на тежест на критерия в общата комплексна оценка  

Максималния брой точки които може да бъде получен по този критерий е 30 точки  

 

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“ 

Комплексната оценка на офертата на участника - КО,  се изчислява по формулата:   

  

КО1,2,3… = ЦД +СД+СР, където   

СД = (СДмин/СД1,2,3….) х 30, 

СД = 2/2 х 30 = 30т. 

 

СР = (СРмин/СР1,2,3….) х 30, 

СР = 1/1 х 30 = 30т. 

 

КО = ЦД +СД+СР, 

КО = 30+30=60т.  

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“ 

 

КО1,2,3… = ЦД +СД+СР, където   

СД = (СДмин/СД1,2,3….) х 30, 

СД = 2/2 х 30 = 30т. 

 

СР = (СРмин/СР1,2,3….) х 30, 

СР = 1/1 х 30 = 30т. 

 

КО = ЦД +СД+СР, 

КО = 30+30=60т.  

 

На този етап от процедурата не се разглежда Ценовото предложение на 

участника. 

 

С

СР 
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Кандидатът е изпълнил всички изисквания на възложителя.  

С оглед на горепосочените обективни факти и обстоятелства, предвид така 

представените технически предложения, комисията единодушно постигна следното:  

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 3: 

3.1. Допуска Кандидат № 1: Ремонтинженеринг ООД – с. Ясенково до участие в 

следващия етап на процедурата - разглеждане и оценка на ценовото предложение.  

С това работата на комисията приключи на 11.05.2021г. в 15:00 часа. 

Настоящия протокол се изготви в едни екземпляр и е неразделна част от 

документацията на процедурата, който се представи на директора на ТП ДЛС Паламара на 

17.05.2021 г. в 10:00 часа.  

  

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……/П/……………….. 

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

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.…………/П/…………………. 

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

                  

           2…………/П/……………………. 

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