Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата. Действия
свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Класиране и
отстраняване на участници. Мотиви за допускане/отстраняване на всеки участник.
На 09.07.2018 г. комисията, назначена със заповед рег.№ 366з-2005/09.07.2018 г. на
Директора на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, се събра за отваряне на офертите
и разглеждане на документите, постъпили в откритата процедура по възлагане на обществена
поръчка с предмет „Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и
мотоциклети от автопарка на ОДМВР – В. Търново, с включени резервни части, материали и
консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца“.
Комисията започна работа в 11.00 часа. С приемо-предавателен протокол рег. № 366р11881/09.07.2018г. началник сектор КАПОЧР предаде на председателя на комисията
опаковките, съдържащи постъпилите оферти.
Комисията установи 10 броя оферти за участие, постъпили в деловодството на ОДМВР
– В. Търново в указания срок. Документите са поставени в непрозрачни опаковки с ненарушена
цялост, като върху всяка от тях е поставен входящ номер.
За участие в процедурата са подадени документи от следните участници:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вх. №
366006-24/06.07.2018 г.
366006-25/06.07.2018 г.
366006-26/06.07.2018 г.
366006-27/06.07.2018 г.
366006-28/06.07.2018 г.
366006-29/06.07.2018 г.
366006-30/06.07.2018 г.
366006-31/06.07.2018 г.
366006-32/06.07.2018 г.
366006-33/06.07.2018 г.

Участник
„ДАВИТ ЕК” ЕООД
ЕТ „ПОЛЕТ-90 МАРИАН ДЖАНОВ”,
„ЕЛИТ – ОЙЛ –СОФИЯ“ ООД
„ЕКСЕЛ” ЕООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД

След запознаване с лицата, подали оферти, председателят и членовете на комисията
попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието, след проверка на самоличността, бяха допуснати да присъстват
представители на участниците както следва:
Катя Илиева Ганева – упълномощен представител на „Давит ЕК“ ЕООД.
Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване.
1.
„ДАВИТ ЕК” ЕООД, ЕИК 131022120 – документите са поставени в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост съгласно изискванията на Възложителя и
чл.47, ал.2 от ППЗОП. След отваряне бяха установени папка с документи с приложен опис
и 6 броя технически предложения, както и 6 броя запечатани непрозрачни пликове с
ценови предложения. Съгласно изискванията на обявената процедура приложените
технически предложения и 6 броя пликове с надпис „Предлагани ценови параметри” бяха
подписани от трима членове на комисията.
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2.
ЕТ „ПОЛЕТ - 90 МАРИАН ДЖАНОВ”, ЕИК 814210486 - документите са
поставени в запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост съгласно
изискванията на Възложителя и чл.47, ал.2 от ППЗОП. След отваряне бяха установени
документи с приложен опис, 6 броя технически предложения и 6 броя запечатани
непрозрачни пликове с ценови предложения. Съгласно изискванията на обявената
процедура приложените технически предложения и пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри” бяха подписани от трима членове на комисията и присъстващия представител
на „ДАВИТ ЕК” ЕООД.
3.
„ЕЛИТ ОЙЛ - СОФИЯ” ООД, ЕИК 203988747 – документите са поставени в
запечатана, непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост съгласно изискванията на
Възложителя и чл.47, ал.2 от ППЗОП. След отваряне бяха установени папка с документи с
приложен опис и 2 броя технически предложения, както и 2 броя запечатани непрозрачни
пликове с ценови предложения. Съгласно изискванията на обявената процедура
приложените технически предложения и 2 броя пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри” бяха подписани от трима членове на комисията и присъстващия представител
на „ДАВИТ ЕК” ЕООД.
4.
„ЕКСЕЛ” ЕООД, ЕИК 104112663 - документите са поставени в запечатана,
непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост съгласно изискванията на Възложителя и
чл.47, ал.2 от ППЗОП. След отваряне бяха установени документи съгласно опис и
запечатани непрозрачни пликове с ценово и техническо предложения. Съгласно
изискванията на обявената процедура приложеното техническо предложение и плик с
надпис „Предлагани ценови параметри” бяха подписани от трима членове на комисията и
присъстващия представител на „ДАВИТ ЕК” ЕООД.
5.
„ОНИКС АВТО” ЕООД, ЕИК BG814209360 – постъпили са 6 бр. пликове от
участника. Документите са поставени в запечатани, непрозрачни опаковки, с ненарушена
цялост съгласно изискванията на Възложителя и чл.47, ал.2 от ППЗОП. След отваряне
бяха установени документи с приложени описи, технически предложения и запечатани
непрозрачени пликове с ценови предложения. Съгласно изискванията на обявената
процедура приложените технически предложения и пликове с надпис „Предлагани ценови
параметри” бяха подписани от трима членове на комисията и присъстващия представител
на „ДАВИТ ЕК” ЕООД.
След приключване на публичната част комисията продължи своята работа в закрито
заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Комисията разгледа и анализира предоставените документи за участие и ЕЕДОП на
„ДАВИТ ЕК” ЕООД, като констатира следните липси и непълноти:
- Кандидатът участва за обособени позиции №№ 1,2,4,5,6, и 7. Към представените от
участника документи са приложени на оптичен носител ЕЕДОП за участника и третото лице,
чийто капацитет ще се използва, които са неподписани.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника е предоставен срок до 5 работни дни от
получаването на протокола да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.
Комисията разгледа и анализира предоставените документи за участие и ЕЕДОП на ЕТ
„ПОЛЕТ - 90 МАРИАН ДЖАНОВ”, като констатира следното:
- Кандидатът участва за обособени позиции №№ 1,2,4,5,6 и 7. Представените от
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участника документи отговарят на поставените изисквания.
Комисията разгледа и анализира предоставените документи за участие и ЕЕДОП на
„ЕЛИТ ОЙЛ - СОФИЯ” ООД, като констатира следните липси и непълноти:
- Кандидатът участва за обособени позиции №№ 1и 2. Към представените от
участника документи по позиция № 1 е приложен на оптичен носител ЕЕДОП на третото лице,
чийто капацитет ще се използва, който е неподписан.
Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника е предоставен срок до 5 работни дни от
получаването на протокола да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи,
които съдържат променена и/или допълнена информация.
Комисията разгледа и анализира предоставените документи за участие и ЕЕДОП на
„ЕКСЕЛ” ЕООД, като констатира следното:
- Кандидатът участва за обособена позиция № 3. Представените от участника документи
отговарят на поставените изисквания.
Комисията разгледа и анализира предоставените документи за участие и ЕЕДОП на
„ОНИКС АВТО” ЕООД като констатира следното:
- Кандидатът участва за обособени позиции №№ 1,2,4,5,6 и 7. Представените от
участника документи отговарят на поставените изисквания.
На участниците е разяснено и следното:
Възможността по чл. 54. ал.9 от ППЗОП се прилага и за подизпълнителите и третите
лица, посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице,
когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на
възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение. Когато промените
се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП новият
ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват
участника.
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Съставен е протокол от работата на комисията с рег.№ 366р-12004/10.07.2018г. и в
съответствие с чл. 54, ал. 8 от ППЗОП е публикуван на профила на купувача на ОДМВР – В.
Търново, като в същия ден е изпратен на участниците на посочените от тях електронни пощи.
На 18.07.2018 г. след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията се събра за
разглеждане на допълнително постъпилите документи към офертите за участие в открита
процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка, текущ и основен
ремонт на извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР – В.
Търново, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването
им за срок от 12 календарни месеца“.
Комисията установи, че в законоустановения срок в деловодството са постъпили 2 броя
пликове, съдържащи допълнителни документи към оферти за участие в открита процедура по
възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка, текущ и основен ремонт на
извънгаранционни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР – В. Търново, с
включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок
от 12 календарни месеца“. Документите са поставени в непрозрачни опаковки с ненарушена
цялост, като върху всяка от тях е поставен входящ номер.
Допълнително в законоустановения срок са подадени документи от следните
участници:
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№
по № на пакета,
ред
1
366000-18575
2
366000-18577

ОТ ДАТА

ПОДАТЕЛ

17.07.2018г.
17.07.2018г.

„Давит Ек“ ЕООД
„ЕЛИТ ОЙЛ – СОФИЯ“ ООД

Комисията разгледа допълнително получените документи по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП за
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от
възложителя.
1.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, Комисията с Протокол УРИ 366р12004/10.07.2018 г. /изпратен същия ден на участниците с електронна поща/, е предоставила
възможност на участника „Давит Ек“ ЕООД, да представи в срок до 5 / пет / работни дни от
получаване на протокола нови ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или
допълнена информация по отношение следните констатирани липси и непълноти:
- Към представените от участника документи са приложени на оптичен носител ЕЕДОП
за участника и третото лице, чийто капацитет ше се използва, които са неподписани.
В законоустановения срок в деловодството на ОДМВР – В. Търново е постъпил плик,
съдържащ допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура по възлагане
на обществена поръчка с предмет „Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни
автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР – В. Търново, с включени резервни части,
материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца“
от „Давит Ек“ ЕООД. Документите са поставени в непрозрачна опаковка с ненарушена
цялост, върху която е вписан входящ номер. След запознаване с допълнително представените
документи комисията установи, че са изпълнени изискванията на възложителя, като са
приложени всички изискуеми документи.
- Комисията допуска участника до отваряне на ценовото му предложение.
2.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП Комисията с Протокол УРИ 366р12004/10.07.2018 г. /изпратен същия ден на участниците с електронна поща/ е предоставила
възможност на участника „ЕЛИТ ОЙЛ – СОФИЯ“ ООД, да представи в срок до 5 / пет /
работни дни от получаване на протокола нов попълнен и подписан ЕЕДОП и/или други
документи, които съдържат променена или допълнена информация по отношение следните
констатирани липси и непълноти:
- Към представените от участника документи по позиция 1 е приложен на оптичен
носител ЕЕДОП на третото лице, чийто капацитет ше се използва, който е неподписан.
В законоустановения срок в деловодството на ОДМВР – В. Търново е постъпил плик,
съдържащ допълнителни документи към оферта за участие в открита процедура по възлагане
на обществена поръчка с предмет „Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни
автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР – В. Търново, с включени резервни части,
материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца“
от „ЕЛИТ ОЙЛ – СОФИЯ“ ООД. Документите са поставени в непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост, върху която е вписан входящ номер. След запознаване с допълнително
представените документи комисията установи, че са изпълнени изискванията на възложителя,
като са приложени всички изискуеми документи.
- Комисията допуска участника до отваряне на ценовото му предложение.
Съставен е протокол с рег. № 366р-12670/19.07.2018г. в изпълнение на законовото
изискване на чл.103, ал.3 от ЗОП за протоколиране действията на комисията.
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Участниците в откритата процедура са уведомени на 19.07.2018г. за датата и часа на
провеждане на заседанието за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници,
чрез публикуване на съобщение на официалната интернет страница на Възложителя
http://veliko-tarnovo.mvr.bg/default.htm - в профила на купувача.
На 24.07.2018г. в 10.00 часа комисията продължи работата си, като отвори, разгледа и
класира представените от участниците, допуснати до този етап на процедурата, документи
съдържащи се в плик с надпис „Предлагани ценови параметри” от постъпилите в определения
срок оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с
предмет „Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и
мотоциклети от автопарка на ОДМВР – В. Търново, с включени резервни части, материали и
консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни месеца“.
На заседанието на комисията присъстваха госпожа Катя Илиева Ганева – упълномощен
представител на „ДАВИТ ЕК” ЕООД и господин Ивайло Марианов Джанов.
Председателят на комисията уведоми присъстващите представители за допуснатите до
оценка на ценовото предложение оферти за участие в откритата процедура по реда на
постъпването им, а именно:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Оферта с вх. №
366006-24/06.07.2018 г.
366006-25/06.07.2018 г.
366006-26/06.07.2018 г.
366006-27/06.07.2018 г.
366006-28/06.07.2018 г.
366006-29/06.07.2018 г.
366006-30/06.07.2018 г.
366006-31/06.07.2018 г.
366006-32/06.07.2018 г.
366006-33/06.07.2018 г.

Участник
„ДАВИТ ЕК” ЕООД
ЕТ „ПОЛЕТ-90 МАРИАН ДЖАНОВ”,
„ЕЛИТ – ОЙЛ –СОФИЯ“ ООД
„ЕКСЕЛ” ЕООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД
„ОНИКС АВТО” ООД

След това комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите
участници:
Обособена позиция № 1 „ОДМВР – В. Търново, сектор Пътна позиция, РУ В.
Търново“:
„Давит ЕК“ ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 1380,00 лв.
К2 – 10,00 лв.
К3 – 52316,26 лв.
Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”- участникът предлага цени без ДДС по съответните
показатели както следва:
К1 – 1262,50 лв.
К2 – 15,00 лв.
К3 – 27377,32 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
„Елит Ойл - София” ООД”- участникът предлага цени без ДДС по съответните
показатели както следва:
К1 – 2450,00 лв.
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К2 – 18,00 лв.
К3 – 42884,12 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
„Оникс Авто” ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 1109,10 лв.
К2 – 20,00 лв.
К3 – 36639,50 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
Обособена позиция № 2 „РУ Г. Оряховица“:
„Давит ЕК“ ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 580,00 лв.
К2 – 10,00 лв.
К3 – 25796,51 лв.
Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”- участникът предлага цени без ДДС по съответните
показатели както следва:
К1 – 333,00 лв.
К2 – 15,00 лв.
К3 – 11081,20 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
„Елит Ойл - София” ООД”- участникът предлага цени без ДДС по съответните
показатели както следва:
К1 – 670,00 лв.
К2 – 17,50 лв.
К3 – 14739,09 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
„Оникс Авто” ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 372,73 лв.
К2 – 20,00 лв.
К3 – 13834,55 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
Обособена позиция № 3 „РУ Свищов“:
„Ексел” ЕООД- участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели както
следва:
К1 – 477,74 лв.
К2 – 20,00 лв.
К3 – 18968,06 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
Обособена позиция № 4 „РУ Павликени“:
„Давит ЕК“ ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
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К1 – 360,00 лв.
К2 – 10,00 лв.
К3 – 23138,32 лв.
Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”- участникът предлага цени без ДДС по съответните
показатели както следва:
К1 – 193,00 лв.
К2 – 15,00 лв.
К3 – 7382,68 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
„Оникс Авто” ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 221,02 лв.
К2 – 20,00 лв.
К3 – 10781,65 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
Обособена позиция № 5 „РУ Елена“:
„Давит ЕК“ ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 340,00 лв.
К2 – 10,00 лв.
К3 – 22963,31 лв.
Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”- участникът предлага цени без ДДС по съответните
показатели както следва:
К1 – 132,00 лв.
К2 – 15,00 лв.
К3 – 6438,76 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
„Оникс Авто” ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 146,32 лв.
К2 – 20,00 лв.
К3 – 11112,55 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
Обособена позиция № 6 „РУ Стражица“:
„Давит ЕК“ ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 240,00 лв.
К2 – 10,00 лв.
К3 – 18385,11 лв.
Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”- участникът предлага цени без ДДС по съответните
показатели както следва:
К1 – 105,00 лв.
К2 – 15,00 лв.
К3 – 4504,97 лв.
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Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
„Оникс Авто” ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 123,01 лв.
К2 – 20,00 лв.
К3 – 7196,96 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
Обособена позиция № 7 „РУ Полски Тръмбеш“:
„Давит ЕК“ ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 250,00 лв.
К2 – 10,00 лв.
К3 – 18405,11 лв.
Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника.
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”- участникът предлага цени без ДДС по съответните
показатели както следва:
К1 – 120,00 лв.
К2 – 15,00 лв.
К3 – 4743,68 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
„Оникс Авто” ЕООД - участникът предлага цени без ДДС по съответните показатели
както следва:
К1 – 143,84 лв.
К2 – 20,00 лв.
К3 – 7273,32 лв.
Членовете на комисията и присъстващия представител на „Давит ЕК“ ЕООД подписаха
ценовото предложение на участника.
С това публичната част приключи, като комисията продължи работата си в закрито
заседание.
Комисията установи, че ценовите предложения на участниците съответстват с
предварително обявените условия на възложителя. Ценовите предложения не съдържат
аритметични грешки или неточности с изключение ценовото предложение на „Елит Ойл София” ООД” по обособена позиция № 1 в частта му касаеща показател К1, където цифром е
изписана сумата 2230 лв., а словом 2450 лв. Комисията приема стойността изписана словом.
Комисията провери ценовите предложения на участниците за наличие на предложение,
което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка и установи такива, както следва:
- „Давит ЕК“ ЕООД за показател К2 по всички позиции, за които участва.
- ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов” – показатели К1 и К3 по всички позиции, за които
участва.
- „Оникс Авто” ЕООД – показател К1 по всички позиции, за които участва и показател
К3 по позиции 2,4, 5, 6 и 7.
На основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП от посочените участници е изискано в петдневен срок
да представят подробни писмени обосновки.
В указания срок са постъпили подробни писмени обосновки от „Давит ЕК“ ЕООД и ЕТ
„Полет - 90 Мариан Джанов”, като обосновката на последния е придружена от заверени копия
на документи, удостоверяващи твърдените от участника обстоятелства.
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Комисията разгледа постъпилите писмени обосновки от „Давит ЕК“ ЕООД и ЕТ „Полет
- 90 Мариан Джанов” по отношение на тяхната пълнота и обективност относно обстоятелствата
по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които участниците са се позовали.
Комисията оцени получените обосновки като пълни и обективни по отношение на
обстоятелствата, посочени от участниците и предложените от тях цени, поради което ги
допуска до оценяване по показателя за оценка „най – ниска цена“.
В законоустановения срок не е получена писмена обосновка от „Оникс Авто“ ЕООД.
Комисията счита, че е налице основание по чл. 107, ал. 3 от ЗОП за отстраняване на участника
от по-нататъшно участие в процедурата.
Комисията пристъпи към оценяването на офертите на допуснатите участници съгласно
предварително обявения критерий – „най – ниска цена“ чрез прилагане на „Методика за
определяне комплексната оценка на постъпилите оферти“ – приложение № 6 от утвърдената
документация за участие в настоящата поръчка, като бяха определени следните показатели на
участниците:
Обособена позиция № 1 „ОДМВР – В. Търново, сектор Пътна позиция, РУ В.
Търново“:
„Давит ЕК“ ЕООД:
К1 – 9,10
К2 – 10,00
К3 – 41,60
КО – 60,70
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”:
К1 – 10,00
К2 – 6,70
К3 – 80,00
КО – 96,70
„Елит Ойл - София” ООД”:
К1 – 5,20
К2 – 5,60
К3 – 51,20
КО – 62,00
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:
I-во място: ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов” с КО – 96,70
II-ро място: „Елит Ойл - София” ООД” с КО – 62,00
III-то място: „Давит ЕК“ ЕООД с КО – 60,70
Обособена позиция № 2 „РУ Г. Оряховица“:
„Давит ЕК“ ЕООД:
К1 – 5,70
К2 – 10,00
К3 – 34,40
КО – 50,10
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”:
К1 – 10,00
К2 – 6,70
К3 – 80,00
КО – 96,70
„Елит Ойл - София” ООД”:
К1 – 5,0
К2 – 5,70
К3 – 60,60
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КО – 70,70
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:
I-во място: ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов” с КО – 96,70
II-ро място: „Елит Ойл - София” ООД” с КО – 70,70
III-то място: „Давит ЕК“ ЕООД с КО – 50,10
Обособена позиция № 3 „РУ Свищов“:
„Ексел” ЕООД:
К1 – 10,00
К2 – 10,00
К3 – 80,00
КО – 100,00
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:
I-во място: „Ексел” ЕООД с КО - 100
Обособена позиция № 4 „РУ Павликени“:
„Давит ЕК“ ЕООД:
К1 – 5,40
К2 – 10,00
К3 – 25,60
КО – 41,00
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”:
К1 – 10,00
К2 – 6,70
К3 – 80,00
КО – 96,70
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:
I-во място: ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов” с КО – 96,70
II-ро място: „Давит ЕК“ ЕООД с КО – 41,00
Обособена позиция № 5 „РУ Елена“:
„Давит ЕК“ ЕООД:
К1 – 3,90
К2 – 10,00
К3 – 22,40
КО – 36,30
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”:
К1 – 10,00
К2 – 6,70
К3 – 80,00
КО – 96,70
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:
I-во място: ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов” с КО – 96,70
II-ро място: „Давит ЕК“ ЕООД с КО – 36,30
Обособена позиция № 6 „РУ Стражица“:
„Давит ЕК“ ЕООД:
К1 – 4,40
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К2 – 10,00
К3 – 20,00
КО – 34,40
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”:
К1 – 10,00
К2 – 6,70
К3 – 80,00
КО – 96,70
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:
I-во място: ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов” с КО – 96,70
II-ро място: „Давит ЕК“ ЕООД с КО – 34,40
Обособена позиция № 7 „РУ Полски Тръмбеш“:
„Давит ЕК“ ЕООД:
К1 – 4,80
К2 – 10,00
К3 – 20,80
КО – 35,60
ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов”:
К1 – 10,00
К2 – 6,70
К3 – 80,00
КО – 96,70
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:
I-во място: ЕТ „Полет - 90 Мариан Джанов” с КО – 96,70
II-ро място: „Давит ЕК“ ЕООД с КО – 35,60
Съставен е протокол с рег. № 366р-14579/21.08.2018г. в изпълнение на законовото
изискване на чл.103, ал.3 от ЗОП за протоколиране действията на комисията.
Предложение и мотиви за отстраняване на участници – чл. 60, ал.1, т.7 и т.8 от
ППЗОП:
Въз основа на извършените гореописани действия и на основание чл. 60, ал.1, т.7 от
ППЗОП, комисията предлага на Възложителят за отстраняване от процедурата участника
„Оникс Авто” ЕООД при следните мотиви:
На основание чл. 72 ал. 1 от ЗОП председателят на комисията изпрати на участниците,
чието предложение е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, искания за
предоставяне на подробни писмени обосновки.
В указания срок не е получена писмена обосновка от „Оникс Авто“ ЕООД. Комисията
предлага на възложителя на основание чл. 107, ал. 3 от ЗОП да отстрани участника „Оникс
Авто” ЕООД от по-нататъшно участие и офертата му да не бъде взета предвид при
класирането на участниците.
След изпълнение на горепосочените действия и на основание чл.60, ал.1, т.9 от ППЗОП
КОМИСИЯТА предлага сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка с
предмет: „Поддръжка, текущ и основен ремонт на извънгаранционни автомобили и
мотоциклети от автопарка на ОДМВР – В. Търново, с включени резервни части, материали и
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