
                        “ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП СЛИВЕН 
               ТП ”ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО” 

                      6300 гр.Хасково, бул.”Раковски” №6 , тел.:038/66-22-32 ; 62-46-67; 66-44-05, факс: 038/66-22-32 
 
 

П Р О Т О К О Л  №2 
 
 
 Днес, 22.06.2018 година на основание чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане 
на Закона за обществени поръчки, комисия назначена със Заповед № РД-10-118 / 
22.06.2018 година  на Директора на ТП ДГС Хасково  в състав: 

Председател:  Шенер Енвер  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" 

се събра на заседание от 11:00 часа в административната сграда на ТП ДГС 
Хасково, за да проведе следващият етап на откритата процедура по реда на Закона 
за обществените поръчки,  за възлагане на обществена поръчка 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 заседанието присъства представител на участника „НАР“ООД – Музафер Хабиб 
Рамадан. 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“ по реда 
на тяхното постъпване: 

1. „Стил - 96” ООД, ЕИК 108009269, представлявано от Георги Петров Петров-
управител и с адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, ул.”Заводска” №1,  
 След отваряне на ценовото предложение на участникът „Стил -96” ООД, ЕИК: 
108009269, комисията констатира следното: 

- Посочената ценова оферта е в съответствие с образец №4 от документацията за 
участие.  

 Участникът е предложил следните ценови параметри: 
 

Марка МПС ДК № 
обем на 

двигателя, 
см 3 

Единична цена в лева, без ДДС за едно 
техническо обслужване на един 
автомобил, 

/цифром и словом/ 
Грейт Уол Стийд 5 Х 9049 ВС 1996 0.01 лв. една стотинка 
УАЗ 3909 Х 9733 КК 2693 0.01 лв. една стотинка 
УАЗ 3909 Х 0442 КМ 2693 0.01 лв. една стотинка 
Лада 4х4 Х 3780 КВ 1690 0.01 лв. една стотинка 
Нисан Х Трейл Х 8933 ВР 1997 0.01 лв. една стотинка 
Мицубиши Паджеро Х 0010 ВМ 2835 0.01 лв. една стотинка 
ВАЗ 21214 Х 9820 ВВ 1690 0.01 лв. една стотинка 
ВАЗ 21214 Х 2560 АТ 1690 0.01 лв. една стотинка 
ВАЗ 21213 Х 7119 АТ 1690 0.01 лв. една стотинка 
УАЗ 31512-01 Х 2759 АМ 2448 0.01 лв. една стотинка 
УАЗ Х 7323 АТ 2450 0.01 лв. една стотинка 

 
СБОР ОТ ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ /в лева, без ДДС/:   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) % . 

 
Оценка на ценовата оферта по зададените показатели: 

1. Показател К1 – предложена цена за 1 (едно) техническо обслужване на 
автомобил в лева без ДДС - с коефициент на тежест 20 %. – общ сбор от единичните 
цени 0,11 лв. К1=20т 

2.  Показател К2 – предложена цена за 1 (един) човекочас вложен труд 
(часова ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобил – с коефициент на 
тежест 50%.- 8,00 лв. К2=50т 

3.  Показател К3 – предложена отстъпка от цената на вложените резервни 
части, материали и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти 
на автомобил – с коефициент на тежест 30%. – 40% процента отстъпка К3=30т 

 
(КО) = (К1) + (К2) + (К3) = 100 точки 

 
2. „НАР” ООД, ЕИК 126634404, представлявано от Музафер Хабиб Рамадан -

управител и с адрес за кореспонденция: гр.Хасково, ул.”Таню Войвода” №11  
 След отваряне на ценовото предложение на участникът „НАР” ООД, ЕИК: 
126634404, комисията констатира следното: 

- Посочената ценова оферта е в съответствие с образец №4 от документацията за 
участие.  

 Участникът е предложил следните ценови параметри: 
 

Марка МПС ДК № 
обем на 

двигателя, 
см 3 

Единична цена в лева, без ДДС за едно 
техническо обслужване на един 
автомобил, 

/цифром и словом/ 
Грейт Уол Стийд 5 Х 9049 ВС 1996 83,00 осемдесет и три лева 
УАЗ 3909 Х 9733 КК 2693 32,00 тридесет и два лева 
УАЗ 3909 Х 0442 КМ 2693 32,00 тридесет и два лева 
Лада 4х4 Х 3780 КВ 1690 24,00 двадесет и четири лева 
Нисан Х Трейл Х 8933 ВР 1997 126,00 сто двадесет и шест лева 
Мицубиши Паджеро Х 0010 ВМ 2835 135,00 сто тридесет и пет лева 
ВАЗ 21214 Х 9820 ВВ 1690 24,00 двадесет и четири лева 
ВАЗ 21214 Х 2560 АТ 1690 24,00 двадесет и четири лева 
ВАЗ 21213 Х 7119 АТ 1690 24,00 двадесет и четири лева 
УАЗ 31512-01 Х 2759 АМ 2448 32,00 тридесет и два лева 
УАЗ Х 7323 АТ 2450 32,00 тридесет и два лева 

 
СБОР ОТ ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ /в лева, без ДДС/:   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) % . 

 
Оценка на ценовата оферта по зададените показатели: 

1. Показател К1 – предложена цена за 1 (едно) техническо обслужване на 
автомобил в лева без ДДС - с коефициент на тежест 20 %. – общ сбор от единичните 
цени 568,00 лв. К1=0т 

2.  Показател К2 – предложена цена за 1 (един) човекочас вложен труд 
(часова ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобил – с коефициент на 
тежест 50%.- 11,40 лв.  лв. К2=35,09 т 

3.  Показател К3 – предложена отстъпка от цената на вложените резервни 
части, материали и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти 
на автомобил – с коефициент на тежест 30%. – 25% процента отстъпка К3=18,75т 

(КО) = (К1) + (К2) + (К3) = 54 точки 
 

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 обяви за приключила процедурата по реда на ЗОП. 
Настоящият протокол е съставен на 22.06.2018 г. като въз основа на него и 

цялата документация в процедурата ще се изготви доклад от работата на 
основание чл.60 от ППЗОП. 

 
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/ 


