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П Р О Т О К О Л 
№.2 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № РД-06-91/23.04.2018г. на Директора на ТП ДГС Генерал Тошево 

при СИДП ДП Шумен, натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за 

участие в процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП) за възлагане на 

обществена поръчка за Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на 

възложителя с части, материали и консумативи на изпълнителя, открита с Решение 

№7/14.03.2018г.   

В открито заседание, проведено от 11.00ч на 26.04.2018г. комисията започна своята 

работа  в състав: 

инж. Димитър Иванов, зам.директор на ТП ДГС Ген. Тошево, председател на 

комисията 

Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" 

адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4  

 

Комисията констатира, че на заседанието не присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване 

 

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

на ЗОП: Обявяване на резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.  

 

1. Отваряне на  плик „Ценово предложение“и оповестяване на ценовите 

предложения.  

2. Класиране на офертите съгласно предварително обявения критерий НАЙ-НИСКА 

ЦЕНА. 

3. Закриване на заседанието.  

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на подаване на офертите, като констатира и оповести 

следното: 

Офертата на АБРИТУС ГТ ООД с ЕИК 200932063, съдържа ценово предложение, 

попълнено по образец на Възложителя, в което участника е предложил цена за изпълнение 

на поръчката както следва: 

Предмет на поръчката Мярка Прогнозен 

Брой/колич

ество/ 

Единична 

цена в лв. 

без ДДС  

Обща 

прогнозна 

стойност в 

лева  

без ДДС за 

ремонт (труд) 

Ремонт и текущо техническо 

обслужване на МПС на 

възложителя с части, материали и 

консумативи на изпълнителя - 

прогнозно до 10 000 лв. за 

резервни части, и прогнозно до 2 

ЕДИН ЧАС (60 

мин.) 

СЕРВИЗНО 

ТЕХНОЛОГИЧН

О ВРЕМЕ 

500 часа. 15,00 лв. 7500,00 лв.-

ремонт, с 

влагане 

прогнозно до 

10 000 лв. за 

резервни 



000 лв. за консумативи за 

прогнозно количество около 350 

л. експлоатационни течности. 

 

части, и 

прогнозно до 2 

000 лв. за 

консумативи 

 

ОБЩА ЦЕНА: 19 500,00 лв. без ДДС / деветнадесет хиляди и петстотин лева/, от които 7500.00 

лв./седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС за ремонт с влагане на части, материали и 

консумативи прогнозно до 10 000 лв. за резервни части, и прогнозно до 2 000 лв. за консумативи за 

прогнозно количество около 350 л. експлоатационни течности. 

По точка Втора: 

Въз основа на предложените от участниците цени, комисията единодушно обяви 

класирането им както следва: 
 

          Участник /предложение 

 

 

 

 

Критерий за оценка 

 

АБРИТУС ГТ ООД с БУЛСТАТ 

200932063 

1.НАЙ-НИСКА ЦЕНА 19 500,00 лв. без ДДС / деветнадесет хиляди и петстотин 

лева/, от които 7500.00 лв./седем хиляди и петстотин лева/ 

без ДДС за ремонт с влагане на части, материали и 

консумативи прогнозно до 10 000 лв. за резервни части, и 

прогнозно до 2 000 лв. за консумативи за прогнозно 

количество около 350 л. експлоатационни течности. 
 

КЛАСИРАНЕ 

 

 

ПЪРВО МЯСТО 

 

По точка Втора 

Комисията закри заседанието си в  11.30 часа на 26.04.2018 г. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  ...............п.........................          2...............п..........................  3...............п..................... 
 

 
 

 
 


