
 

УТВЪРДИЛ:…………………………………….. 

                                                                       (Директор: инж. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  ) 

 

Д О К Л А Д 

на Комисията, назначена със Заповед № РД-01-172/05.07.2018г. на Директора на ТП 

“ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев Чергеланов, за резултатите от проведената открита 

процедура по реда на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки 

с предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни 

части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“, в състав: 

1.Председател: Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  – зам. директор при ТП “ДГС Стара 

Загора” 

Членове: 

2.Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  –икономист при ТП “ДГС Стара Загора” 

3.Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  – юрист при ТП “ДГС Стара Загора” 

 

Комисията на основание чл.103,ал.1 от ЗОП във връзка с чл.60 от ППЗОП проведе 

откритата процедура на три етапа,а именно: 

І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и 

подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“ 

ІІ етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с 

изискванията за представянето му  в плик „Предлагани ценови параметри“ 

ІІІ етап – Класиране.  

 

За извършените действия в І-ви етап комисията състави Протоколи №1 от 05.07.2018г. и 

№2 от 06.07.2018г. които бяха изпратени на единствения участник в процедурата и бяха 

публикувани в „Профила на купувача“ в същия ден. В протоколите са отразени всички 

представени от участника документи, които след разглеждане и оценка от Комисията 

са приети за напълно съответстващи с критериите и изискванията на Възложителя. 



На 11.07.2018г. Комисията проведе етап ІІ от работата си по разглеждане и оценка на 

получените оферти. Беше разгледано техническото предложение на допуснатия 

участник в процедурата „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД гр. Стара Загора,като комисията констатира 

следното: 

Техническото предложение на участника съдържа Приложение №3- предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификацияи изискванията 

на възложителя,в което участника заявява,че: 

1.Предлага гаранционен срок за извършените от него ремонтни работи в размер на 6 

месеца- К3,като съгласно методиката за изчисляване на комплексната оценка на 

офертите в случая К3= 15 точки; 

2.Предлага срок за доставка на оригинални нови части,материали и консумативи за 

МПС в размер на 24 часа-К4, като съгласно методиката за изчисляване на комплексната 

оценка на офертите в случая К4= 20 точки; 

3.Предлага процент търговска отстъпка от цената на доставка на оригинални нови 

части,материали и консумативи,извън посочените в Техническата спецификация   0%- 

К5, като съгласно методиката за изчисляване на комплексната оценка на офертите в 

случая К5= 10 точки; 

След направеното обощаване Комисията пристъпи към проверка за пълнотата на 

финансовото предложение в съответствие с изискванията за представянето му в плик 

„Предлагани ценови параметри“ на участника от „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД гр. Стара Загора. На 

заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

Председателят на комисията отвори плик с надпис „ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

за обществена поръчка за обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване, 

основен и текущ ремонт, доставка на резервни части и консумативи за МПС, 

стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора““ на участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД.  Плика 

съдържа 1(един) брой документи, а именно Приложение №4, надлежно попълнено и 

подписано от законния представител на дружеството. Ценовото предложение на 

участника е в размер както следва:  



1.Предлагана цена за доставка на всички изброени части,материали и консумативи в 

техническата спецификация общо в размер на ……………..00 

/…………………………………………………./ лева без ДДС- К1, като съгласно методиката за 

изчисляване на комплексната оценка на офертите в случая К1= 30 точки; 

2.Предлагана цена на часова ставка за вложения труд …...00 /………………………./ лева без 

ДДС за отработен час-К2, като съгласно методиката за изчисляване на комплексната 

оценка на офертите в случая К2= 25 точки; 

Съгласно критериите,показателите и тяхната относителна тежест,заложени от 

Възложителя в Методиката за изчисляване на комплексната оценка на 

офертите,Комисията пристъпи към изчисляване на Комплексната оценка на офертата 

на единствения участник в процедурата  по формулата: КО=К1+К2+К3+К4+К5. 

КО на офертата на участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД гр. Стара Загора = 100 точки. 

Предвид констатираните обстоятелства, комисията извърши следното 

                                                             КЛАСИРАНЕ: 

Комисията класира по критерий „икономически най-изгодна оферта“ участниците в 

открита процедура по реда на Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на 

резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ 

І-ВО МЯСТО –участник „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД гр. Стара Загора с получена комплексна 

оценка КО=К1+К2+К3+К4+К5 в размер на 100 точки .  

  В резултат на извършеното класиране: 

Комисията предлага на Възложителя - Директора на ТП ДГС Стара Загора  да сключи 

договор за „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, доставка на резервни 

части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ с „ПЕ-НИ-КО“ 

ЕООД гр. Стара Загора .                                                     

Този доклад се състави на 12.07.2018г. и е предаден на Възложителя за утвърждаване 

на 12.07.2018г. заедно с цялата документация. 



ПРЕДСЕДАТЕЛ: …..Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД   

  (инж. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  ) 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1….. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД           2…. Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД    

(Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  )           (Заличен съгласно чл. 2 от ЗЗЛД  )     

 

  


