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Днес 11.02.2015 г. от 12:00 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 по чл.16, ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка „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. “ в 
състав : 
            1. Динко Велев Динев – шофьор в ЦСМП – Ст. Загора 
  2. Веска Стефанова Стоилова – Гл. счетоводител вЦСМП – Ст. Загора 

 3. Йорданка  Малешкова  Христова - правоспособен юрист 
Комисията установи, че в изпълнение на чл.69а, ал.3, предл.1 в профила на купувача 

на ЦСМП-Стара Загора е публикувано съобщение за заседанието на комисията за отваряне, 
разглеждане и оценяване на ценовата оферта в плик №3 с надпис “Предлагана цена”. 

В определения час – 12:00 чaса не се явява представител на участника или други 
лица по чл.68, ал.3 от ЗОП. 

Комисията отвори плик №3 с надпис “Предлагана цена” на участникa“ПРОТЕКТ” 
ЕООД -   Ст.Загора. В пликът се намира ценово предложение по образец с формирани 
единични цени за резервни части оригинално и алтернативно производство и сервизни 
операции по техническите  спецификации на Възложителя, съобразно изискванията на 
възложителя. 
          Комисията извърши следната оценка на предложението на участника по показателите 
от комплексната оценка съобразно методиката на възложителя: 
 1.„Средната крайна цена за една резервна част – оригинално производство”  се 
определя по следния начин : Пределната цена за  търговец на едро / с ДДС / колона 3 от 
приложение № 1 / се намаля с търговската отстъпка в полза на ЦСМП- Стара Загора / 
колона 6 от същото приложение /  по формулата КЦ = ПЦ / 100-ТО/ :  100 и се записва в 
колона № 8 от приложение № 1. Сборът от получените крайни цени  се разделя на броя на 
попълнените позиции в образеца за съответната марка и модел автомобили.  По показателя 
„Средна крайна цена за една резервна част – оригинално производство” “ПРОТЕКТ” ЕООД 
-   Ст. Загора предлата -545.24 лв.  
Точките, които получава кандидатът  се определят по формулата: 
(най - ниска средна цена) : (средната цена на кандидата) х 25 
Точките, които получава “ПРОТЕКТ” ЕООД Ст. Загора  са :( 545.24:545.24)х 25 =  25 т. 
 2.„Средната крайна цена за една резервна част- алтернативно производство” се 
получава по следния начин: Попълва се колона 3 от приложение №1. В колона  4 се 
попълва % от стойността в колона 3 , който не може да е повече от 100. По този начин в 
колона 5 се получава предложението за пределна цена на една резервна част – 
алтернативно производство. В колона 7 се попълва търговската отстъпка в полза на ЦСМП 
– Стара Загора спрямо пределната цена на една резервна част – алтернативно производство. 
Крайната цена с ДДС за една резервна част – алтернативно производство, се получава в 
колона 9, като стойността в колона 5 се намали с отстъпката в колона 7 по формулата КЦ = 
ПЦ / 100 – ТО / : 100 . Средната  крайна цена за една резервна част – алтернативно 
производство се получава, като сбора на единичните цени се разделя на броя на 
попълнените позиции за съответната марка и модел автомобили.По показателя „Средна 
крайна цена за една резервна част- алтернативно производство” “ПРОТЕКТ” ЕООД -   
Ст.Загора предлата – 232.97 лв. 
Точките, които получава кандидатът се определят по формулата:  
(най - ниска средна цена) : (средната цена на кандидата) х 25 



Точките, които получава “ПРОТЕКТ” ЕООД - Ст. Загора  са :( 232.97:232.97)х 25 = 25 т. 
 

3.„Средната крайна цена за една сервизна операция” се получава по следния 
начин :  В колона 3 от приложение № 2 се попълва нормовремето в часове за всяка от 
описаните операции. В колона 4 се посочва пределната цена за един сервизен 
час.Произведението от тези стойности се попълва в колона 5 –пределна цена. В колона 6 се 
попълва предложението на кандидата – отстъпка спрямо пределната цена в %. Крайната 
цена се получава в колона 7 по формулата КЦ = ПЦ / 100 – ТО/ : 100 .Средната цена се 
получава като сборът от крайните цени се раздели на броя на попълнените позиции. По 
показателя „Средна крайна цена за една сервизна операция” “ПРОТЕКТ” ЕООД -   
Ст.Загора предлата – 106.17 лв. 
Точките, които получава кандидатът се определят по формулата:  
(най - ниска средна цена) : (средната цена на кандидата) х 40. 
Точките, които получава “ПРОТЕКТ” ЕООД -Ст.Загора  са :( 106.17:106.17)х 40 =  40 т. 
  
      Комисията извърши  комплексна оценка на офертата  на ,, ПРОТЕКТ” ЕООД -   
Ст.Загора  , както следва : 

1. По показател„Средна крайна цена за една резервна част – оригинално 
производство”  - 25 т. 

2. По показател„Средна крайна цена за една резервна част – алтернативно  
производство”- 25 т.   

3.  По показател „Средната крайна цена за една сервизна операция”  - 40 т.  
4  По показател „ Гаранционен срок на извършените сервизни операции – 10 т. 

 КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ЗА“ПРОТЕКТ” ЕООД -  Ст. Загора -  100/ СТО/ ТОЧКИ. 
 Комисията класира единствения участник в ОП „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. “- “ПРОТЕКТ” ЕООД -   Ст.Загора 
със седалище гр. Стара Загора на ПЪРВО МЯСТО с комплексна оценка  100 т. 
 Тъй като оценката на офертата на участника и класирането са извършени в 
условията на липсваща конкуренция, комисията обсъди предложенията на участника по 
отделните показатели от методиката за оценка с оглед пазарните условия за извършване на 
ремонтни дейности на автомобили към провеждане на процедурата и приема, че 
предложения гаранционен срок и цени на резервни части и сервизни операции са близки до 
действащите пазарни такива.  

Настоящият протокол се състави при спазване на изискванията на чл.72 от ЗОП и се 
предава на възложителя по  процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита 
процедура – Директора на ЦСМП - Стара Загора, заедно с цялата документация. 
 

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/  



 
 

 


