
П Р О Т О К О Л
Настоящият Протокол отразява дейността от заседанията на комисията, 

назначена по реда на чл.34 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.68 от 
ЗОП със Заповед №РД-06-37 /16.03.2015г на директора на ТП ДГС Генерал Тошево да 
проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 
„Профилактика , ремонт и сервизно обслужване на 11 броя МПС от които 1 бр. 
ВАЗ 21213, 3 бр. ВАЗ 21214, 1 бр. УАЗ 450 А, 1 бр. УАЗ 2206, ; 1 бр. ФОРД 
ТОРНЕО 2206, 1 бр. МЕРЦЕДЕС 809 Д, 1 бр. СУЗУКИ SX 4, 1 бр. ИЖ ПЛАНЕТА 
5, 1 бр. КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК-80 с прикачен инвентар БРАНА по 
спецификация, собственост на ТП ДГС Генерал Тошево“, открита с Решение №1 
27.01.2015г на директора на ТП ДГС Генерал Тошево, във вр със Заповед 
№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“

На 28.04.2015г. от 09.00 часа, Комисията заседава в състав:

Председател:
инж.Илина Наумова, служебен адрес: гр.Генерал Тошево, ул.“Трети март“ №42, на 
длъжност зам.директор при ТП „ДГС Генерал Тошево” , квалификация инженер 
лесовъд

Секретар:
Златан Денчев - служебен адрес: гр.Генерал Тошево, ул.“Трети март“ №42, на 
длъжност ръководител счетоводен отдел при ТП „ДГС Генерал Тошево” , 
квалификация- икономист 

Членове:
ГИлина Стоянова, служебен адрес: гр.Генерал Тошево, ул “Трети март“ №42, на 
длъжност юрисконсулт при ТП ДГС Генерал Тошево, квалификация -юрист
2. Тодор Борисов- служебен адрес: гр.Генерал Тошево, ул.“Трети март“ №42, на 
длъжност горски стражар при ТП „ДГС Генерал Тошево”
3. Кольо Донев- служебен адрес: гр.Генерал Тошево, ул.“Трети март“ №42, на 
длъжност горски стражар при ТП „ДГС Генерал Тошево“

ВТОРО /ОТКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

/ проведено от 09.00 часа на 28.04.2015 г./

На заседанието присъстваха и следните лица по чл.68, ал.З от ЗОП, в чието 
присъствие, комисията започна своята работа:

На обявената дата , час и място, а именно : 28.04.2015г„ 09.00 часа, 
административна сграда на ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, 
ул.“Трети март“ №42 не е налице присъствие на кандидати заявили участие, съответно 
техни упълномощени представители, включително представители на средствата за 
масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
изискванията на ЗОП:

1. Отваряне на открито заседание на пликовете „Предлагана цена” на 
допуснатите до участие в процедурата и оповестяване на ценовите оферти.
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2. Закриване на заседанието

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред.

По точка Първа:

Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на Плик №3-„Предлагана цена“ 
на допуснатия участник.

Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ на участника "Топ авто" ООД, ЕИК 124534588 и оповести , че същия 
съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в съответствие с приложения 
образец към утвърдената документация. Приложени са на електронен носител /диск/ 
всички представени документи в плик №3 в изискуемия формат.

Участникът е направил следното Ценово предложение:

1. Предлаганата цена за ЕДИН ЧАС ( 60 мин.) СЕРВИЗНО 
ТЕХОЛОГИЧНО ВРЕМЕ БЕЗ ДДС е: 19.00 /деветнадесет/ лева 
без ДДС

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цени.

Предлаганите цени са формирани до краен получател и включват всички разходи 
за изпълнение на поръчката.

В общата цена за изпълнение на поръчката са включени всички разходи по 
изпълнението на предмета на поръчката.

По точка Втора:

Комисията закри заседанието в 09.10 часа.

ТРЕТО /ЗАКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

/ проведено на 28.04.2015г. от 09.20 часа /

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
изискванията на ЗОП:

1. Разглеждане на закрито заседание на допуснатите оферти и оценяване в 
съответствие с предварително обявените критерии.

2. Класиране на участниците.

3. Приключване работата на комисията, закриване на заседанието и предаване 
на протокола и цялата документация на възложителя.

По точка Първа:

Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията извърши съпоставка 
на предложените от участниците предложения с числово изражение, във връзка с 
разпоредбите на чл.70, ал.1 от ЗОП, и констатира, че не са налице предпоставките на
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същия, още повече , че е налице единствен участник, допуснат до участие в откритата 
процедура.

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, съгласно предварително 
обявените от възложителя критерии, а именно:

1 .Критерият за класиране на офертите е “Най- ниска цена»

2.На първо място се класира офертата на участник предложил най- ниска цена 
без ДДС за един час ( 60 мин.) сервизно технологично време за изпълнение предмета 
на обществената поръчка

По точка Втора:
Комисията премина към класиране на подадените ценови предложения и взе 

единодушно следното решение:

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ:

За „Профилактика , ремонт и сервизно обслужване на 11 броя МПС от 
които 1 бр. ВАЗ 21213, 3 бр. ВАЗ 21214, 1 бр. УАЗ 450 А, 1 бр. УАЗ 2206, ; 1 бр. 
ФОРД ТОРНЕО 2206, 1 бр. МЕРЦЕДЕС 809 Д, 1 бр. СУЗУКИ SX 4, 1 бр. ИЖ 
ПЛАНЕТА 5, 1 бр. КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК-80 с прикачен инвентар БРАНА по 
спецификация, собственост на ТП ДГС Генерал Тошево“, открита с Решение №1 
27.01.2015г на директора на ТП ДГС Генерал Тошево, във вр със Заповед 
№288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“

Класира на първо място:
Оферта №2 от “Топ авто“ ООД, ЕИК 124534588 , седалище и адрес на управление: 
гр.Добрич, Околовръстно шосе, „Дружба 4“ №88, представлявано от Управители 
Недялко Костадинов Колев и Мирослав Руменов Райнов, тел 0896 020606, Е-майл: 
topavto@abv.bg, с вх.№РД-04-487/13.03.2015г.. при ТП ДГС Генерал Тошево, получена 
в 15.10 часа, съгласно направеното техническо и ценово предложение.

Предлаганата цена за ЕДИН ЧАС ( 60 мин.) СЕРВИЗНО 
ТЕХОЛОГИЧНО ВРЕМЕ БЕЗ ДДС е: 19.00 /деветнадесет/ лева без 
ДДС

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално 
допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цени.

Предлаганите цени са формирани до краен получател и включват всички разходи 
за изпълнение на поръчката.

В общата цена за изпълнение на поръчката са включени всички разходи по 
изпълнението на предмета на поръчката.

По точка Трета:

Предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник , 
съгласно направеното от същия предложение.
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Комисията единодушно взе решение и предлага на възложителя, при 
утвърждаването на настоящия протокол без изрични разпореждания, изискването на 
чл.73, ал.4 от ЗОП да бъде изпълнено по следния начин:

чрез публикуване/изпращане за публикуване на настоящия протокол и 
приложенията към него в профила на купувача от съответното длъжностно лице в ТП 
ДГС Генерал Тошево.

Комисията закри заседанието си и чрез нейния председател инж.Илина Наумова, 
предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя.

Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр . Към протокола 
съхраняващ се в ТП ДГС Генерал Тошево неразделна част са всички описани в него 
документи , офертите на участниците , ведно с цялата събрана в хода на процедурата 
документация.

КОМИСИЯ:

Председател: 
инж.Илина Наумова- п 
Секретар:
Златан Денчев- п 
Членове:
1 .Илина Стоянова- п
2. Тодор Борисов - п
3. Кольо Донев - п

Долуподписаният / та Д.ДД.С......................................................... . изпълняващ/а
длъжност ......  в ТП ДГС Генерал Тошево на „СИДП”
ДП Шумен, приемам от инж.Илина Наумова, председател на Комисията , 
документацията по обявяването и провеждането на поръчката и представения за 
утвърждаване от възложителя протокол , отразяващ дейността на комисията.

Приемането и предаването се извърши в ........... часа на .... 2015г.

Предал:, п Приел: п
/инж.Ил.Наумова/ /................................ /

Днес 29.04.2015г. долуподписаният в качеството си на директор на ТП ДГС 
Генерал Тошево, УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол. Изискването на чл.73, 
ал.4 от ЗОП бъде изпълнено съгласно предложението на комисията. След 
утвърждаването му, настоящия протокол да се предаде незабавно на отговорното 
длъжностно лице.

Директор на ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО п/п
/инж. Й.Найденова /
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