
УТВЪРДИЛ: подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Директор ТП ДГС Провадия 

инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

02.04.2018 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 3/30.03.2018 г. 

 
                    На 30.03.2018 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№67/30.03.2018г. на директора на  ТП ДГС Провадия,  в състав: 

Председател: инж. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - зам.-директор при ТП ДГС 

Провадия 

         Членове: 1. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - РСО- Главен счетоводител  при ТП 

ДГС Провадия 

                         2. заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД - юрисконсулт при ТП ДГС Провадия 

          се събра със задача да проведе процедура на договаряне без предварително 

обявление по реда на чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с 

предмет: „Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , техническа 

профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни технически 

прегледи с части , материали и консумативи доставени от  изпълнителя  за  

служебни леки и товарни  автомобили  на ТП Държавно горско стопанство 

„Провадия“ при „СИДП“ ДП Шумен, местодомуващи на територията на ТП ДГС 

Провадия, съгласно техническа спецификация“, съгласно Заповед №467/19.12.2017г 

на Директора на СИДП ДП – Шумен,  открита с Решение №55/15.03.2018г на директора 

на ТП ДГС Провадия 

 

       В  закрито заседание , комисията извърши следното: 

      Комисията извърши класиране на участниците , съгласно предварително 

обявения от възложителя критерий: „Икономически най-изгодна оферта”, която се 

изчислява по следната формула: 

КО=К1+К2+К3 

КО – комплексна оценка – максимален брой точки 100 т. 

К1 – цена за положен труд за 1 сервизен час – 70 т.  

К2 – крайна обща цена за доставка на резервни части, материали  и 

консумативи – 20 т. -  крайната обща цена се образува от сбора на предложените 

единични цени за резервни части, материали  и консумативи, описани в ценовата 

оферта. 

К3 – процент отстъпка за непосочени в списъка от техническата 

спецификация резервни части, материали  и консумативи – 10 т.; 

 

К1=К1min/К1n*70 – където: 

К1min – най–ниска цена за положен труд за 1 сервизен час, предложена от 

участник; 

К1n – предложена  цена за  положен труд за 1 сервизен час, предложена от 

конкретния участник; 

 

К2=Кmin/Кn*20 – където: 



Кmin – най–ниска обща цена за доставка на резервни части, материали  и 

консумативи, предложена от участник; 

Кn – обща цена за доставка на резервни части, материали  и консумативи, 

предложена от конкретния участник; 

 

К3=Кn/Кmax*10 за непосочени в списъка от техническата спецификация 

резервни части, материали  и консумативи – където: 

Кn – процент отстъпка от резервни части, материали и консумативи, непосочени 

в списъка от техническата спецификация, предложена от конкретния участник; 

Кmax – най–висок процент отстъпка, предложена от участник за резервни части, 

материали и консумативи, непосочени в списъка от техническата спецификация, 

предложена от участник; 

Предложеният процент отстъпка, следва да е различен от нула.  

 

     Въз основа на предложените от участника цени, отразени в протокол №2 от 

30.03.2018г. и Приложение №1 към него , комисията извърши оценка,  както следва: 

           К1=15 /15 *70 

           К1=70т. 

           К2=13245,00 / 13245,00 *20 

           К2=20т. 

           К3=25%/25%*10 

           К3=10т 

 

КО=70+20+10 =100 т 

 

      Във връзка с така извършеното оценяване по предварително определените от 

възложителя критерии, Комисията пристъпи към класиране, както следва: 

      На първо място:  

      „Жокер ауто“ ЕООД ,  седалище и адрес на управление : гр. гр. заличено, 

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД,  ЕИК заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, с вх. № 

468/27.03.2018 г., час на постъпване: 16.20 часа 

        1 Предлагана цена за един час (60 мин.) сервизно техологично време в размер на 

15.00 (петнадесет) лева без вкл. ДДС 

        2.  Обща цена за доставка на резервни части, материали и консумативи:  13245,00 

лева без ДДС. Единичните цени на доставките са изготвени в Приложение №1 – 

неразделна част от протокол № 2 от 30.03.2018 г. 

         3.Предлаган процент търговска отстъпка за резервни части и консумативи, 

непосочени в списъка от техническата спецификация 25%  

 

       Комисията преустанови своята работа на 30.03.2018г. в 14.15 часа, като взе решение 

да се събере на 30.03.2018г. от 14,30 часа  на закрито заседание ,  за да състави доклад за 

извършената работа. 

        Протоколът съдържа 2 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка. 

Председател:    инж. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:       1. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 

                       2. подписано и заличено, съгласно чл. 2 от ЗЗЛД 


