
Публикуваният протокол е със заличена информация на основание чл.2 от Закона за защита на 

личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП. 

„ТРАНСПОРТЕН ДИАГНОСТИЧНО–КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР” ЕООД БУРГАС 

 

Утвърдил: /п/ 

Чанко Мирчев 

Управител 

дата:10.08.2018г. 

 

 

ПРОТОКОЛ  

на основание чл.97, ал. 4 от ППЗОП 

 

от работата на Комисия, назначена със Заповед №78 /10.08.2018г. на Управителя на „Транспортен 

диагностично-консултативен център” ЕООД за разглеждане, оценяване и класиране на 

постъпилите оферти в процедура провеждана при условията и по реда на глава двадесет и шеста 

от Закона за общественит епоръчки с предмет: „Доставка чрез покупка на нов лек автомобил за 

нуждите на „Транспортен диагностично-консултативен център” ЕООД”. 

Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП е заведена в АОП по № 9079006. 

        На 10.08.2018 г. от 10.00 ч. в сградата на  „Транспортен диагностично-консултативен център” 

ЕООД” се проведе заседание на Комисията в редовния и състав: 

Председател: А.Ц.- юрист, външен консултант; 

Членове:  

1.К.Р.–“гл. счетоводител” при „Транспортен диагностично-консултативен център” ЕООД; 

2.Р.Щ.– “инспектор подготовка кадри” при „Транспортен диагностично-консултативен център” 

ЕООД 

със задача отваряне на получените по гореописаната обществена поръчка оферти и обявяване на 

ценовите предложения. 

В изпълнение на поставените й задачи, комисията  извърши следното: 

 

I.В първоначално определения краен срок за получаване на оферти, а именно 06.08.2018г., в 

деловодството на „Транспортен диагностично-консултативен център” ЕООД е постъпила една 

оферта. На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, с Информация за публикувана в профила на купувача 

обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с изх. №83/27.07.2018г., 

първоначалният срок за получаване на оферти бе удължен с 3 /три/ дни, а именно до 17.00 часа на 

09.08.2018г. 

На 10.08.2018г., в 10:00 часа, председателят на Комисията, получи от деловодството на 

„Транспортен диагностично-консултативен център” ЕООД, с приемо-предавателен протокол, 

регистър за вписване на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка и самите оферти, 

подадени преди изтичането на крайния срок за подаване на последните.  

Съгласно регистъра по чл.48, ал.1 ППЗОП, до 17:00 часа на 09.08.2018 г. е постъпила една оферта, 

съответно от: 

№ Наименование на участника Регистрационен 

номер на 

офертата 

Дата и час на получаване 

на офертата 
1. „ЕУРАТЕК АУТО” ООД, ЕИК: 

175190739 

16 06.08.2018г. 

15:15ч. 

След получаване и запознаване със списъка с участника (регистъра), всеки от членовете на 

Комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП, след което Комисията започна своята 

работа. 



Публикуваният протокол е със заличена информация на основание чл.2 от Закона за защита на 

личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП. 

На заседанието на Комисията не присъства представител на участника. 

Резултати от работата на комисия 

II. Отваряне на офертите 

          Комисията пристъпи към отваряне на офертата и оповестяване на нейното съдържание: 

Офертата на „ЕУРАТЕК АУТО” ООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка с 

ненарушена цялост. След отварянето й Комисията пристъпи към обявяване на ценовото и 

техническото предложения, както следва: 

Председателят на Комисията оповести съдържанието на офертата и обяви ценовото предложение 

на участника. 

Предлагана обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 40 908.33 

(четиридесет хиляди деветстотин и осем лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС, 

съответно 49 090 лв. (четиридесет и девет хиляди и деведесет лева) лева с ДДС.  

         С извършване на гореописаните действия приключи публичната част на заседанието на 

Комисията. 

 

III. Комисията продължи своята работа по проверка на представените документи в офертата 

на участника. 

Комисията в пълен състав продължи своята работа, като прегледа документите на участника за 

съответствие с критериите за подбор и личното състояние, поставени от Възложителя, както и с 

другите изисквания на обществената поръчка. 

ІІI.1. Комисията пристъпи към разглеждане на документите депозирани в офертата, от участника 

„ЕУРАТЕК АУТО” ООД, и констатира следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи. 

В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, посочени в 

обявата за обществената поръчка. 

Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на поръчката. 

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при изпълнение на 

поръчката. 

Съгласно представените документи, участникът „ЕУРАТЕК АУТО” ООД е в съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

 

 IV. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническото и 

ценовото предложения на допуснатата оферта за съответствие с предварително обявените условия. 

Комисията констатира, че техническото и ценовото предложения на допуснатия участник са 

изготвени в пълно съответствие с образците към обявата за обществената поръчка. Във връзка с 

гореизложеното, комисията единодушно реши, че офертата на участника е в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

V.Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите учстници. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Критерии 

за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП - въз основа на 

цена и количествени показатели. 

Комисията констатира, че не е налице хипотезата на чл.72, ал.1 от ЗОП. 

„Комплексната оценка” (КО) на офертата на отделния участник се определя по следната формула:  

КО = П1x0.20 + П2x0.30+ П3x0.50 

 

където:  



Публикуваният протокол е със заличена информация на основание чл.2 от Закона за защита на 

личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП. 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

Критерии „Качество“ се състои от показатели: „Срок на доставка“ – П1 (с тежест на 

комплексната оценката 20 %) и „Разход на гориво л/км” – П2 (с тежест на комплексната 

оценката 30 %). Оценката по тези количествени показатели се извършва по формули на оценяване 

по начина, посочен по-долу на основание чл.70, ал.7, т.3, буква „а” от ЗОП.  

Критерий „Цена“ включва показател „Предлагана цена“ – П3 (с тежест на комплексната оценка 

50%). 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

1. Комисията оцени допуснатите участници по показателя „Срок на доставка“ – П1, като 

приложи утвърдената от Възложителя методика. 

Направената оценка е следната:  

Участник „Срок на доставка“ – П1 

Формула П1= (Тmin/Tn) x 100 

Тmin – предложен най-кратък срок от 

участник за доставка; 

Тn– предложен срок за доставка от 

съответния участник. 

„ЕУРАТЕК АУТО” ООД Предложен срок за изпълнение /доставка/: 15 

/петнадесет/ календарни дни. 

Оценка: 100 

 

2.Комисията оцени допуснатите участници по показателя „Разход на гориво л/км” – П2, като 

приложи утвърдената от Възложителя методика. 

Направената оценка е следната:  

Участник „Разход на гориво л/км” – П2 

Формула П2= (Рmin/Рn) x 100 

Рmin – предложен най-нисък комбиниран 

разход за гориво; 

Рn– предложния комбиниран разход на 

гориво от съответния участник. 

„ЕУРАТЕК АУТО” ООД Предложен Разход на гориво л/км -

4,5л./100км.  

Оценка: 100 

 

3.Комисията оцени допуснатите участници по показателя  „Предлагана цена” – П3, като 

приложи утвърдената от Възложителя методика. 

Направената оценка е следната:  

Участник „Предлагана цена” – П3 

Формула П3 = (Цmin / Цn) х 100  

Цmin - най-ниската предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката в лева без ДДС, 

съгласно Ценовите предложения на всички 

участници, допуснати до оценяване. 

Цn - предложената обща цена за изпълнение 

на поръчката в лева без ДДС, съгласно 

Ценовото предложение на съответния 

участник. 

„ЕУРАТЕК АУТО” ООД Оценка: 100 



Публикуваният протокол е със заличена информация на основание чл.2 от Закона за защита на 

личните данни, във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП. 

 

Предложената цена съответства на посочения максимален разполагаем финансов ресурс от 

Възложителя. 

 

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП Комисията извърши следното класиране на офертите, които 

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, а именно: 

Първо място: „ЕУРАТЕК АУТО” ООД, ЕИК: 175190739, с общ брой точки:100 (сто). 

 

        Във връзка с гореизложеното и предварително обявените условия в обявата за събиране на 

оферти, Комисията единодушно реши: 

1. Класира на първо място „ЕУРАТЕК АУТО” ООД, ЕИК: 175190739; 

2. Предлага на Управителя на „Транспортен диагностично-консултативен център” ЕООД 

за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен участникът „ЕУРАТЕК 

АУТО” ООД, ЕИК: 175190739; 

  

 Комисията приключи своята работа на 10.08.2018г. в 10:30 часа. Настоящият протокол се 

състави на 10.08.2018г. в 12:00ч., същият се състои от 4 (четири) страници, състави се в един 

екземпляр и се подписа от всички членове. 

Настоящият протокол, ведно с цялата документация, се предаде на Възложителя за утръждване на 

основание чл.97, ал.4 от ППЗОП на 10.08.2018г. в 16:30 ч. 

На основание чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни и във връзка с чл.42, ал.5 от 

ЗОП, всички членове на комисията дават своето съгласие, имената им да бъдат заличавани при 

публикуване на настоящия протокол в профила на купувача на „Транспортен диагностично-

консултативен център” ЕООД. 

 

КОМИСИЯ: 
 
Членове:                                                                                       Председател:--------/п/-------       

1. ------/п/-----                                                                         /А. Ц. / 
               / К. Р./        
 

2. -----/п/----- 
              /Р. Щ./ 
 

 


