
 
 

П Р О Т О К О Л  
№2 

      
Днес 05.02.2015 г. от 16:00 в гр. Стара Загора в Център за спешна медицинска помощ-

Стара Загора, бул. „Руски” №62 се състоя заседание на комисията, назначена със заповед № 
РД-06-11/29.01.2015 г. на Директора на ЦСМП-Стара Загора, за провеждане на открита 
процедура „Текущ ремонт и техническо обслужване на санитарни автомобили на 
ЦСМП – Стара Загора , посочени по марка и брой  в техническа спецификация , 
включително доставка  на необходимите резервни части и извършване на ремонтни 
услуги  през 2015 г. “ по чл.16, ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка , в състав: 
  
            1. Динко Велев Динев – шофьор в ЦСМП – Ст.Загора 
 2. Веска Стефанова Стоилова – гл.счетоводител в ЦСМП – Ст.Загора 

3. Йорданка  Малешкова  Христова - правоспособен юрист 
  

В изпълнение на чл.68, ал.10 от ЗОП комисията се запозна с постъпилите на 
05.02.2015 г. допълнителни документи на “ПРОТЕКТ” ЕООД – Стара Загора , изискани по 
реда на чл.68, ал.8 от ЗОП : а/ доказателства относно наличието на минимум 10 работни 
места /клетки/ за обслужване на автомобили в сервизната част съгласно минималните 
изисквания по т.ІІІ.2.3 от Обявлението за обществена поръчка  и т.2.2 буква а/ от Указанията 
към участниците в откритата процедура; б/ ГФО съгласно изискванията по т.ІІІ.2.2 от 
Обявлението за обществена поръчка; в/  Удостоверения, издадени от получателите на 
услугата  по списъка по 51,ал.1, т.1- Образец №5 на Приложение №1 към чл.25 а от ППЗОП. 

След прегледа на всички приложени документи  /  Вх. № ФС 27-178/02.02.2015 г./. на 
участника, комисията установи, че участникът е представил допълнително изисканите му 
документи както следва: 

 а/ доказателства относно наличието на минимум 10 работни места /клетки/ за 
обслужване на автомобили в сервизната част съгласно минималните изисквания по т.ІІІ.2.3 
от Обявлението за обществена поръчка  и т.2.2 буква а/ от Указанията към участниците в 
откритата процедура -  Участникът е представил Декларация-списък на работните 
места/клетки/ за обслужване на автомобили – наличие на 100 бр. обособени работни места 
/клетки/, тяхното разпределение и богат снимков материал 

б/ ГФО съгласно изискванията по т.ІІІ.2.2 от Обявлението за обществена поръчка-
Участникът е представил – Баланс към 31.12.2014 г.; Отчет на паричните потоци към 
31.12.2014 г.; Отчет на приходите и разходите към 31.12.2014 г. и Отчет за собствения 
капитал към 31.12.2014 г. 
         в/  Удостоверения, издадени от получателите на услугата  по списъка по 51,ал.1, т.1- 
Образец №5 на Приложение №1 към чл.25 а от ППЗОП.- Участникът е представил 
Удостоверение от МБАЛ “Проф.Д-р Ст.Киркович” АД – Стара Загора за поддръжка на 
санитарните автомобили за периода от 2012 до 2014 г. и Служебна бележка от ДКЦ “Ритъм 
2010 “ ООД – гр. Стара Загора за поддръжка на санитарните автомобили за периода ог 2010 
г. до настоящия момент – 05.02.2015 г. 

След сверяване на съдържащите се в плик №1 на участника документи и 
допълнително представените такива със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП и предварително 
обявените от Възложителя условия в обявлението и указанията за изготвяне на офертата, 
комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от 
Възложителя и на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията на 
обществената поръчка.   

Не е налице основание за предложение на комисията за отстраняване на участника в 
процедурата.  



Поради това и в изпълнение на чл.68,ал.10 от ЗОП  комисията пристъпи към 
разглеждане на документите в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката”,  на участника. 

Комисията установи, че в плик №2 с надпис “Предложение за изпълнение на 
поръчката” се съдържа Техническо предложение за изпълнение на поръчката  по Образец 2 
към документацията за участие в процедурата и кратко представяне на фирмата /предмет на 
дейност;материално –техническа база и оборудване;.професионална квалификация и 
обслужване/ -8 бр. стр.   

Предвид обстоятелството, че възложителят е определил Офертите на участниците да 
се оценяват и класират по критерия „икономически най-изгодна оферта“ въз основа на 
показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка, с относителна тежест на 
показателите в комплексната оценка , посочени в обявлението и в съответствие с чл.69а от 
ЗОП комисията пристъпи към оценка на офертата по показател „гаранционен срок на 
извършените ремонтни дейности“: В техническото си предложение, съдържащо се в плик 
№2, участникът е предложил гаранционен срок на отремонтираните възли и агрегати на 
автомобилите 180/сто и осемдесет/ дни. Въпреки че при липсата на друга оферта в 
процедурата, оценката на офертата по този показател съобразно формулата от методиката на 
възложителя  за оценка на офертата е безпредметна, тъй като математическият резултат е 
еднозначен и предопределен, комисията извършва следната оценка на предложението на 
участника по показател „гаранционен срок на извършените ремонтни дейности“ по 
формулата от методиката: ( 180:180)х 10 = 10 т.  

Оценката по този показател, съобразно обявената формула, би представлява реална 
оценка на предложението единствено при наличие на поне още едно предложение, което да 
бъде използвано по формулата. Поради това комисията обсъди предложението на участника 
по показател „гаранционен срок на извършените ремонтни дейности“ и счита, че 
предложението е оптимално предвид широко установената практика на фирмите за ремонтни 
дейности на автомобили да гарантират отремонтираните части и детайли за срок от 6 месеца.  

След изпълнение на изискванията на чл.69а,ал.2 от ЗОП,  комисията следва да 
пристъпи към отваряне, разглеждане и оценяване на ценовата оферта в плик №3 с надпис 
“Предлагана цена” в процедурата за възлагане на обществена поръчка, при спазване на 
разпоредбата на чл.69а, ал.3 от ЗОП на 11.02.2015 г. от 12.00 ч., в административната сграда 
на ЦCМП-Стара Загора, бул.“Руски“ №62, заседателна зала. В изпълнение на чл.69а, ал.3 от 
ЗОП, за заседанието на комисията на посочената дата, час и място за отваряне на ценовите 
оферти, да се публикува съобщение в профила на купувача, което да се изпрати на участника 
по електронната поща и/или факс, ако такъв е посочен.  
 

Настоящият протокол се състави при спазване на изискванията на чл.72 от ЗОП.  
 
КОМИСИЯ: 

              1.  П 
                                      /Динко Велев/ 
                      
   2.  П 
                                      /Веска Стоилова/ 
 
              3.  П 
                                      /Йорданка Малешкова-юрист/ 
      
 Предаден на Директора на ЦСМП-Стара Загора на 12.05.2015 г. 
                                                                         
      ДИРЕКТОР: П 
        /Д-р М. ПАВЛОВА/  

 
 



 
 


