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ДО 
Г-Н ЛЮБОМИР ИЛИЕВ 
ДИРЕКТОР НА  
ТП"ДГС ХАСКОВО" 
 

ДОКЛАД 
 

 
    

 От дейността на комисия назначена със Заповед РД-10-118 от 22.06.2018г.  на 
Директора на ТП ДГС Хасково, която разгледа, оцени и класира оферти, подадени от 
участниците в открита процедура с предмет: „Техническо обслужване МПС, 
включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и 
монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни средства, собственост 
на ТП „ДГС Хасково” за срок от 24 месеца”, открита с Решение № РД-10-84/08.05.2018 
г. на Директора на ТП ДГС Хасково 
 На 22.06.2018 г. в административната сграда на ТП ДГС Хасково се проведе 
заседание на Комисията, в състав: 

Председател:  Шенер Али - гл.-счетоводител ТП “ДГС Хасково” 
       Членове:   1. Фани Христова – правоспособен юрист 
   2. Мария Стамболова –счетоводител при ТП ДГС Хасково 
   3. Костадинка Василева –касиер при ТП"ДГС Хасково" 
   4. Мария Генова -домакин при ТП"ДГС Хасково" 
 която изготви настоящия доклад, обобщаващ работата на комисията, 
съобразно изискванията на чл. 106 от ЗОП. 

След проведени две заседания на комисията отразени в протоколи №1 от 
18.06.2018г и № 2 от 22.06.2018г. се установява, че има подадени две оферти от: 

1. „Стил - 96” ООД, ЕИК 108009269, представлявано от Георги Петров Петров-
управител и с адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.”Заводска” №1, офертата е 
входирана в деловодството на ТП ДГС Хасково в 14:12 ч с вх.№ПО-05-19/13.06.2018г.  . 

2. „НАР” ООД, ЕИК 126634404, представлявано от Музафер Хабиб Рамадан -
управител и с адрес за кореспонденция: гр.Хасково, ул.”Таню Войвода” №11, офертата 
е входирана в деловодството на ТП ДГС Хасково в 14:36 ч с вх.№ПО-05-20/15.06.2018г.   

Комисията  установи, че участниците, отговарят  на всички изисквания на 
възложителя, тъй като са приложили всички изискуеми документи, отговарящи на 
предварително зададените критерии, поради което са допуснати до следващия етап 
– разглеждане на техническото предложение. 

На основание разпоредбата на чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията разгледа 
техническите предложения на участниците взе решения, че те съответстват на 
предварително обявените условия. Поради това участниците следва да бъдат 
допуснати до следващия етап – разглеждане на ценовите предложения. 

В резултат на това обстоятелство с уведомление в Профила на купувача е 
известено, че на 22.06.2018 г. от 11.00ч ще бъдат отворени и ценовите предложения.  

На 22.06.2018 г. комисията отвори ценовите предложения на участниците. На 
заседанието присъства представител на участника „НАР“ООД – Музафер Хабиб Рамадан. 

Предвид броя на допуснатите до класиране ценови предложения на 
участниците, комисията установи, че не следва да се прилага чл.72 от ЗОП. След тези 
действия, като взе предвид, че обявеният критерий е "най-ниска цена" и с оглед 
ценовите предложения на допуснатите участници, комисията РЕШИ: 

 



 I.Първо място:  
 „Стил - 96” ООД, ЕИК 108009269, представлявано от Георги Петров Петров-
управител и с адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.”Заводска” №1,    с предложени 
ценови параметри:  
             1. Цена на техническо обслужване на всички автомобили в размер на сбора от 
единичните цени: 0,11 лв. /единадесет стотинки/. 
 2.  Предлаганата цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при 
извършване на текущ ремонт на автомобил е 8,00 лв. (осем лева) без ДДС. 

3. Предлаганата отстъпка от цената на вложените резервни части, материали 
и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на автомобил в 
проценти е 40 (четирдесет) % . 

4. Комплексна оценка : 100 т. 
             II.Второ място:  

 „НАР” ООД, ЕИК 126634404, представлявано от Музафер Хабиб Рамадан -управител 
и с адрес за кореспонденция: гр.Хасково, ул.”Таню Войвода” №11,    с предложени ценови 
параметри:  
             1. Цена на техническо обслужване на всички автомобили в размер на сбора от 
единичните цени: 568,00 лв. /петстотин шестдесет и осем лева/. 
 2.  Предлаганата цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при 
извършване на текущ ремонт на автомобил е 11,40 лв. (единадесет лева и 40 
стотинки) без ДДС. 

3. Предлаганата отстъпка от цената на вложените резервни части, материали 
и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на автомобил в 
проценти е 25 (двадесет и пет) % . 

4. Комплексна оценка : 54 т. 
 

Комисията предлага на Директора на ТП ДГС Хасково, за : „Техническо 
обслужване МПС, включващо основен и текущ ремонт, профилактика, диагностика, 
ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи за моторни превозни 
средства, собственост на ТП „ДГС Хасково” за срок от 24 месеца, да сключи договор с 
класирания на първо място участник: „Стил - 96” ООД, ЕИК 108009269, представлявано 
от Георги Петров Петров - управител и с адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, 
ул.”Заводска” №1 

Приложения: 
1. Протокол от дейността на комисията №1/18.06.2018г. 
2. Протокол от дейността на комисията №2/22.06.2018г. 
3. Документация 
4. Оферти 
 

Комисия: 1……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 

          2……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 
 
3……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

 
4……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

 
5……/п/……/заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/ 

 
УТВЪРЖДАВАМ: ……/п/……/ 
 Директор ТП “ДГС Хасково” 
заличено –осн.чл.2 от ЗЗЛД/     
  


