
екз.№1

П Р О Т О К О Л
№2/27.02.2020г.

за дейността на комисията по отваряне офертите по реда на 
постъпването им, извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и 
класиране на подадените оферти, за изпълнение на обществена поръчка -  
открита процедура, назначена със Заповед № 21 /20.02.2020 г. на Директора на 
ТП ДГС Суворово

Наименование на поръчката: „Доставка на резервни части, аксесоари, 
смазочни материали, антифриз и други консумативи, и осигуряване на 
комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните 
автомобили на ТП ДГС Суворово, при СИ Д П  Шумен” ,

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2020-0002
i

Днес 27 февруари 2020 г. от 13,00 ч. в Заседателна зала на ТП ДГС Суворово 
комисията, назначена със Заповед № 21 /20.02.2020 г. на Директора на ТП ДГС 
Суворово се събра за провеждане на „открита процедура” за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на резервни части, аксесоари, смазочни 
материали, антифриз и други консумативи, и осигуряване на комплексна услуга 
за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП 
ДГС Суворово, при СИДПШ умен” и проведе закрито заседание на основание чл.54, 
ал.12 от Правилника за Прилагане на Закона за Обществените Поръчки (ППЗОП) за 
проверка на предоставените допълнителни документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.

Комисията заседава в пълен състав, както следва:
Председател: инж. Иван Недев, на длъжност -  зам.директор, с професионална 

квалификация -  инженер лесовъд;
Членове:

1. Ганка Йост, на длъжност -  адвокат при ВАК, с квалификация : 
правоспособен юрист;

2. Бонка Димитрова, на длъжност -  ръководител СО, с квалификация: 
икономист.

Комисията констатира, че всички участници са получили Протокол 
№1/20.02.2020г., съдържащ установени липси, непълноти, несъответствия, 
включително нередовности, фактически грешки или несъответствия с изискванията



за личното състояние, или критериите за подбор. В указания от комисията срок от 
пет работни дни, на основание чл.54, ал.9 ППЗОП, в деловодството на Възложителя 
са постъпили допълнителни документи, както следва:

1.ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ 
КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА с вх.№558 /25.02.2020год., 14:30ч.

На основание чл.54, ал.12, във връзка с ал.9 от ППЗОП, комисията пристъпи 
към разглеждане на депозираните от участниците допълнително представени 
документи.

1.ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОТ 
КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА:

След разглеждане на допълнително представените от участника документи, 
комисията приема, че КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА с вх.№510 
/19.02.2020год., 16:35ч. е представил всички изискуеми документи и е налице 
съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Предвид изложеното по-горе,

. КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до участие в следващия етап от процедурата -  разглеждане на 
техническото предложение, участника КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", 
ГР.ВАРНА.

III. Фаза на разглеждане на Техническото предложение на участниците 
и преценка за съответствието им с предварително обявените условия на 
Възложителя:

1.0ФЕРТА НА „ВИА 2011” ООД, ГР.СУВОРОВО:
Участникът е предложил Техническото си предложение, съгласно

изискванията на Възложителя. Приел е условията на Възложителя, като е подписал и 
подпечатал предложения му образец на технйческо предложение.

Участникът предлага гаранционен срок от 6 календарни месеца.
Не е представил декларация за конфиденциалност на частите от техническото 

си предложение.
2.ОФЕРТА НА КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА:
Участникът е предложил Техническото си предложение, съгласно

изискванията на Възложителя. Приел е условията на Възложителя, като е подписал и 
подпечатал предложения му образец на техническо предложение.
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Участникът предлага гаранционен срок от 12 календарни месеца.
Не е представил декларация за конфиденциалност на частите от техническото 

си предложение.
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IV. Фаза по междинно оценяване на офертите на всички допуснати 
участници до този етап на процедурата:

1.0ФЕРТА ОТ „ В И А  2011” ООД, ГР.СУВОРОВО:
Комисията пристъпи към междинно оценяване на офертата и оцени 

участника по следния начин:
П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата гаранционен 

срок -  коефициент на тежест 0,2 (относително тегло 20 %)
Точките на кандидатът се определят по следната формула:

П2 = 100 х (Mi / Mmax) х 0,2, където
Mmax -  представлява максималният (най-дълъг) предложен гаранционен срок /в 

календарни месеци/
Mi -  представлява гаранционния срок, предложен от съответния участник /в 

календарни месеци/
или

П2 = 100 х (6 / 12) х 0,2 = 100 х 0,5 х 0,2 = 10т.

Участникът получава при междинното оценяване на офертата си 10т.
2.0ФЕРТА ОТ КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА:
Комисията пристъпи към междинно оценяване на офертата и оцени 

участника по следния начин:
П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от кандидата гаранционен 

срок -  коефициент на тежест 0,2 (относително тегло 20 %)
Точките на кандидатът се определят по следната формула:

П2 = 100 х (Mi / Mmax) х 0,2, където
Mmax -  представлява максималният (най-дълъг) предложен гаранционен срок /в 

календарни месеци/
Mi -  представлява гаранционния срок, предложен от съответния участник /в 

календарни месеци/
или

П2 = 100 х (12 / 12) х 0,2 = ЮОх 1 х 0,2 = 20т.

Участникът получава при меяединното оценяване на офертата си 20т.
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След допускането на участниците в процедурата,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

На основание чл.57, ал.З от ППЗОП, като работен орган избран от 
Възложителят:

1.Отварянето и оповестяването на пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри” да се извърши на 05.03.2020г., от 11.00 ч. в Заседателната 
зала на ТП ДГС Суворово.

2. Всички участници да бъдат уведомени чрез съобщение на официалния 
сайт на Възложителя, раздел „Профил на купувача”, чрез публикуване на 
съобщение за това, подписано от председателя на комисията.

Комисията преустанови своята работа на 27. 03.2020г. в 15.00ч.

Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 4 листа.

Разчет.
1. екз. № 1 -  за досието на обществената поръчка

К О М И С И И ------------ ----------------------
Заличена информация на основание

Председател: инж.Иван Недев _
Заличена информация на основание

Членове: 1. Ганка Иост
чл.4/г.1 от Регламент/ЕС/2016/679 ^

2. Бонка Димитрова Заличена информация на основание

чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679


