
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ 
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ 

ДАНН^К-ЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ 
СЛУЖБИ НАББЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ 

П Р О Т О К О Л 

.07.2015 г., 10.00 часа, в сградата на Комисията за 
>азкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 

граждани къмч Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град 
София, на основание Заповед № К-58 от 01.07.2015 г. на председателя на 
КРДОПБГДСРСБНА, 

Комисии в състав: 
Председател: Василка Стефанова, директор на дирекция ФСПАД 
Членове: 
1. Евелина Николова, началник отдел ПА, правоспособен юрист, и 
2. инж. Божидар Борисов, главен експерт в отдел УС- притежаващ 

необходимата професионална компетентност и опит 
започна своята работа по разглеждането на представените оферти за 

избор на изпълнител по чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки 
/ЗОП/- публична покана с предмет : "Комплексна услуга за техническо 
обслужване и ремонт (вкл. доставка на резервни части, материали и 
консумативи) на служебните автомобили на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия" . 

В деловодството на КРДОПБГДСРСБНА, находящо се на ул. 
„Врабча" № 1, гр. София са постъпили 2 (два) броя оферти, удостоверено с 
представената в заверено копие извадка от регистрационния дневник на 
деловодството, а именно: 

ред 

Наименование на 
участника 

Вх. номер и 
дата 

Час 

„ЕМ ДЖИ СЪРВИЗ „ ООД 2394/ 30.06.2015 г. 12.00 
ч. 

„ДАВИТ ЕК" ЕООД 2399/30.06.2015 г. 16.00 
ч. 

Председателят на комисията прочете Заповед № К-58 от 01.07.2015 г. 
на председателя на КРДОПБГДСРСБНА. 

Представители на участниците, на средствата за масова информация, 
както и други лица не се явиха на публичното заседание. 



След запознаване с лицата подали офертите, председателят и 
членовете на комисията в съответствие с изискването на чл. 101г, ал. 2 от 
ЗОП попълниха и подписаха Декларации по чл.35, ал.1 , т. 2-4 от ЗОП. 

Отваряне на офертите 
Комисията на основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП определи офертите на 

участниците да се разглеждат, оценяват и класират по реда на 
постъпването им. 

Комисията, като се убеди, че офертите са подадени в указания срок, в 
непрозрачни пликове, надписани съгласно изискванията на възложителя, 
пристъпи към отварянето им по реда на тяхното постъпване. 

Комисията отвори офертата на „Ем Джи Сървиз" ООД. На основание 
чл. 101г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение на участника -
стойностите съдържащи се в Образец № 3 „Предлагана цена" - общо 2 
листа. Комисията положи подписи на техническото и на ценовото 
предложения, съдържащи се в офертата на участника. 

Комисията отвори втората по ред постъпила оферта - на „ДАВИТ ЕК" 
ЕООД . На основание чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП обяви ценовото предложение 
на участника - стойностите съдържащи се в Образец № 3 „Предлагана 
цена" - общо 3 листа. Комисията положи подписи на техническото и на 
ценовото предложения, съдържащи се в офертата на участника. 

С извършването на действията по чл. 101 г, ал. 3 от ЗОП приключи 
публичната част на заседанието на комисията . 

Разглеждане, оценяване и класиране на офертите 
Заседанието продължи с разглеждане, оценяване и класиране на 

подадените оферти от участниците. 

I. Участник „ЕМ ДЖИ СЪРВИЗ „ ООД . 
1. Комисията направи преглед на списъка на документите 

съдържащи се в подадената оферта с изискването на възложителя за 
съдържание на офертата за участие в избора. Различия не се установиха. 
Комисията установи съответствие на приложените документи с 
изискванията на възложителя. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
участника документи за доказване на технически възможности и 
квалификация. Приложените документи отговарят на изискванията на 
възложителя посочени в Раздел II от утвърдената документация за участие. 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение на участника. Участникът е приложил изискуемото от 
възложителя по Раздел III „Техническа спецификация" от одобрената 
документация за участие предложение за изпълнение на поръчката. 
Комисията извърши подробно разглеждане на предложението за 
изпълнение на поръчката на участника. Същото отговаря на предварително 
заложените изисквания на възложителя. 
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Въз основа на горните действия, комисията допуска участника до 
класиране по предварително обявения критерий „икономически най-
изгодна оферта ". 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение 
на участника. 

4.1. Общият сбор от предложените единични цени за 1 (едно) 
техническо обслужване на автомобил (обемът на дейностите включва 
смяна на маслен, въздушен филтри и масло на двигателя, както и проверка 
и оглед на системи, възли и агрегати) е в размер на 163.00 (сто и шест и 
три) лева без ДДС. 

4.2. Предложената цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова 
ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобил е в размер на 17 
(седемнадесет) лева без ДДС. 

4.3. Предложената отстъпка от цената на вложените резервни части, 
материали и консумативи, необходими за извършване на текущите 
ремонти на автомобил е в размер на 2 2 % (двадесет и два процента). 

II. Участник „ДАВИТ ЕК" ЕООД 
1. Комисията направи преглед на списъка на документите 

съдържащи се в подадената оферта с изискването на възложителя за 
съдържание на офертата за участие в избора. Различия не се установиха. 
Комисията установи съответствие на приложените документи с 
изискванията на възложителя. 

2. Комисията пристъпи към разглеждане на представените от 
участника документи за доказване на технически възможности и 
квалификация. Приложените документи отговарят на изискванията на 
възложителя посочени в Раздел II от утвърдената документация за участие. 

3. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото 
предложение на участника. Участникът е приложил изискуемото от 
възложителя по Раздел III „Техническа спецификация" от одобрената 
документация за участие предложение за изпълнение на поръчката. 
Комисията извърши подробно разглеждане на предложението за 
изпълнение на поръчката на участника. Същото отговаря на предварително 
заложените изисквания на възложителя. 

Въз основа на горните действия, комисията допуска участника до 
класиране по предварително обявения критерий „ икономически най-
изгодна оферта ". 

4. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение 
на участника. 

4 .1 . Общият сбор от предложените единични цени за 1 (едно) 
техническо обслужване на автомобил (обемът на дейностите включва 
смяна на маслен, въздушен филтри и масло на двигателя, както и проверка 
и оглед на системи, възли и агрегати) е в размер на 400.00 (четири стотин) 
лева без ДДС. 
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4.2. Предложената цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова 
ставка) при извършване на текущ ремонт на автомобил е в размер на 8.90 
(осем лева и деветдесет стотинки) лева без Д Д С . 

4.3. Предложената отстъпка от цената на вложените резервни части, 
материали и консумативи, необходими за извършване на текущите 
ремонти на автомобил е в размер на 28% (двадесет и осем процента). 

Към ценовото предложение е приложено разяснение и таблица от 
участника относно т.4.1. - предложената единична цена в лева, без ДДС, за 
едно техническо обслужване на един автомобил включва стойността на 
труда и стойността на консумативите. 

III. Комисията пристъпи към прилагане на методиката за 
определяне на комплексната оценка по-предварително обявените 
показатели на Възложителя, посочени в Раздел V от документацията 
за участие. 

1. Комисията пристъпи към оценяване по Показател К1 -
предложена цена за 1 (едно) техническо обслужване автомобил (обемът на 
дейностите включва смяна на маслен, въздушен филтри и масло на 
двигателя, както и проверка и оглед на системи, възли и агрегати ) в лева 
без ДДС - с коефициент на тежест 30 %. 

1.1 „ЕМ ДЖИ СЪРВИЗ „ ООД - общият сбор от предложените 
единични цени за 1 (едно) техническо обслужване на автомобил е в размер 
на 163.00 (сто и шест и три) лева без Д Д С . 

Комисията приложи формулата за формиране на оценката по 
показателя, съгласно методиката: 

163 
К1= хЗО = 3 0 т . 

163 

1.2. „ДАВИТ ЕК" ЕООД - общият сбор от предложените единични 
цени за 1 (едно) техническо обслужване на автомобил е в размер на 400.00 
(четири стотин) лева без Д Д С . 

Комисията приложи формулата за формиране на оценката по 
показателя, съгласно методиката: 

163 
К1= хЗО = 12.23 т. 

400 

2. Комисията пристъпи към оценяване по Показател К2 -
предложена цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при 
извършване на текущ ремонт на автомобил - с коефициент на тежест 40%. 

2.1 „ЕМ ДЖИ СЪРВИЗ „ ООД - предложената цена за 1 (един) 
човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на 
автомобил е в размер на 17 (седемнадесет) лева без Д Д С . 



Комисията приложи формулата за формиране на оценката по 
показателя, съгласно методиката: 

8.90 
К2= х 4 0 = 20.94 т. 

17.00 

2.2 „ДАВИТ ЕК" ЕООД - предложената цена за 1 (един) човекочас 
вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на 
автомобил е в размер на 9.00 (девет) лева без ДДС. Комисията приложи 
формулата за формиране на оценката по показателя, съгласно методиката: 

8.90 
К2= х 4 0 = 4 0 т . 

8.90 

3. Комисията пристъпи към оценяване по Показател КЗ -
предложена отстъпка от цената на вложените резервни части, материали и 
консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на 
автомобил - с коефициент на тежест 30% 

3.1. „ЕМ ДЖИ СЪРВИЗ „ ООД - предложената отстъпка от цената на 
вложените резервни части, материали и консумативи, необходими за 
извършване на текущите ремонти на автомобил е в размер на 2 2 % 
(двадесет и два) процента. Комисията приложи формулата за формиране 
на оценката по показателя, съгласно методиката: 

22 
К3= хЗО = 23.57 т. 

28 

3.2. „ДАВИТ ЕК" ЕООД - предложената отстъпка от цената на 
вложените резервни части, материали и консумативи, необходими за 
извършване на текущите ремонти на автомобил е в размер на 28 % 
(двадесет и осем) процента. Комисията приложи формулата за формиране 
на оценката по показателя, съгласно методиката: 

28 
К3= хЗО = 3 0 т . 

28 

IV. Комисията пристъпи към определяне на комплексната оценка 
(КО) на всеки един участник по формулата: (КО) = (П1) + (П2) + (ПЗ) . 

КО има максимална стойност 100 точки. 
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Участник Показател 
К1 
(точки) 

Показател 
К2 
(точки) 

Показател 
КЗ 
(точки) 

Комплекс 
на 
оценка 
(точки) 

„ДАВИТ ЕК" 
ЕООД 

12.23 т. 40 т. 30 т. 82.22 т. 

„ЕМ ДЖИ 
СЪРВИЗ„ООД 

30 т. 20.94 т. 23.57 т. 74.51 т. 

Комисията подреди участниците по критерия „Икономически най-
изгодна оферта " и класира участника „ДАВИТ ЕК" ЕООД на първо място 

Комисията предлага въз основа на извършеното класиране да се 
сключи договор с фирма „ДАВИТ ЕК" ЕООД, предложила икономически 
най-изгодна оферта и класирана на първо място за изпълнител на 
"Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт (вкл. доставка на 
резервни части, материали и консумативи) на служебните автомобили на 
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия". 

Съставът на Комисията състави и подписа настоящия протокол на 
основание чл.101г, ал.З от ЗОП и в изпълнение на т. IV от Заповед № К-58 
от 01.07.2015 г. на председателя на КРДОПБГДСРСБНА приключи 
дейността си на 01.07.2015 г. в 17.00 ч. 

анова 
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