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Днес 05.11.2019 г., от 15:00 часа в гр. Стара Загора в Център за спешна 
медицинска помощ-Стара Загора, бул. „Руски” №62 се състоя заседание на 
комисията, назначена със заповед №РД-01-57 от 15.10.2019 г. на Директора на 
ЦСМП-Стара Загора, за извършване подбор на участниците в процедурата, 
разглеждане  и оценка на офертите за провеждане на процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА САНИТАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ НА ЦСМП – СТАРА 

ЗАГОРА, ПОСОЧЕНИ ПО МАРКА И БРОЙ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА, ВКЛ. 

ДОСТАВКА НА НЕОБХОДИМИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА 

РЕМОНТНИ УСЛУГИ ПРЕЗ 2020 г.“, открита с Решение № РД-01-

49/20.09.2019 г. на Директора на ЦСМП – Стара Загора, публикувано в 

РОП на 20.09.2019 г., уникален номер на поръчката 00223-2019-0001, чрез 

публично състезание по чл.18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, в състав: 
     1.Живодар Викторов Георгиев- техник.механик в ЦСМП – Ст.Загора – 

председател 
2. Светлана Людмилова Пенева – Гл. счетоводител във ФСМП – Ст. 

Загора – член 

3. Йорданка  Малешкова  Христова -  юрист - член 

 

При  спазване на чл.57 от ППЗОП, комисията на публично заседание, 
пристъпи към отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на 
участника в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публично 

състезание по чл. 18, ал.1,  т.12 от ЗОП. В обявения час не се явява 
представител на участника и представители на средствата за масово 

осведомяване.  
Комисията извърши отваряне на плика №2 с надпис „Предлагани 

ценови параметри“. 

В плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника се 
съдържа ценово предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образец към документацията на Възложителя, съобразно изискванията на 
възложителя за предложение за цени на сервизните услуги по част ІІ от 
техническата спецификация и предложение за цени на резервни части по част 
ІІІ от техническата спецификация-оригинално производство и алтернативно 

производство. Ценовото предложение е съобразено с изискванията на 
възложителя за формиране на крайна цена на сервизна услуга и резервна част 
и средна цена на резервна услуга и резервна част. 

Предвид обстоятелството, че участникът в процедурата е единствен,  не 
са налице условия за прилагане на чл. 72 от ЗОП. 

Според методиката за оценка на офертите от документацията на 
Възложителя обществената поръчка се възлага въз основа на  икономически 

най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане „най-ниска цена“. 



В случая комисията не извършва класиране по определения критерий поради 

участието в процедурата само на един участник, но счита че предложената от 
участника цена за изпълнение на поръчката е пазарна предвид заплащаните от 
възложителя цени за ремонт на автомобилите през последните години- 

предлагана средна цена за 1 резервна част – оригинална 633.87 лв., средна 
цена за една резервна част алтернативна – 357.24 лв. и средна крайна цена за 
една сервизна услуга – 141.06 лв. Ето защо и предвид разпоредбата на чл.58 

от ППЗОП, комисията извършва оценка на офертата на участника по степента 
на съответствието й с предварително обявените от възложтеля условия. 
Комисията счита, че офертата на единствения участник в процедурата 
отговаря в пълна степен на предварително обявените от възложтеля условия и 

предвид предложените цени за изпълнение на обществената  поръчка и по 

„аргумент за обратното“ от разпоредбата на чл.110, ал.2 от ЗОП препоръчва 
на възложителя да сключи договор за възлагане на обществената поръчка с 
участника „АСОРТ-95 “ ЕООД гр. Стара Загора. 

Настоящият протокол се състави съобразно чл.181,ал.4 и чл.103,ал.3 от 
ЗОП.  

 
КОМИСИЯ :  1. Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП 

       / Ж. Георгиев- Председател/ 

            

2. Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП 

       /Св. Пенева-член/ 
            

3. Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП 

       /Йорданка Малешкова юрист- член/ 
 

Предаден на Директора на ЦСМП Стара Загора на 18.11.2019 г. 
 

     Директор: Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП 

                                          /д-р М.Павлова/ 
 

 

Утвърден на 19.11.2019 г. 
 

Директор: Заличен подпис чл.36а, ал.3 от ЗОП   

                                        /д-р М.Павлова/ 
                                                                        

 

 


