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П Р О Т О К О Л № 2 

за разглеждане на техническите предложения 
 

 
на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните 

автомобили на БНР – София, включително доставка и монтаж на резервни части, 

консумативи и принадлежности към тях и почистване“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-603/16.05.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 05.06.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: 

Дари Йорданов – ръководител отдел „Административни дейности и управление 

на собствеността“; 

Членове: 

1. Рени Григорова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

2. Милен Митев – старши юрисконсулт; 

 

III. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили 

допълнителни документи от следните участници:: 

1. „Автосервиз Изток“ ЕАД вх. № ОП-083/30.05.2017 г. 13:10 ч.; 

2. „Давит ЕК“ ЕООД, вх. № ОП-084/01.06.2017 г. 16:50 ч.  

 

ІV. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените 

документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи 

следното: 

 

1. Участникът „Автосервиз Изток“ ЕАД е представил следните документи на 

основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 
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установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя 

документи, с които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за 

подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника 

„Автосервиз Изток“ ЕАД до следващия етап на процедурата – разглеждане на 

техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

2. Участникът „Давит ЕК“ ЕООД е представил следните документи на основание 

чл. 54, ал. 9 от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на третото лице 

„Ексклузив Б2“ ЕООД. 

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя 

документи, с които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за 

подбор.  

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „Давит 

ЕК“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

V. С извършване на посочените действия приключи заседанието на комисията. 

 

VI. Комисията се събра на ново заседание за разглеждане на техническите 

предложения на участниците на 07.06.2017 г. от 14:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР. Комисията заседава в състав: 

Председател: 

Дари Йорданов – ръководител отдел „Административни дейности и управление 

на собствеността“; 

Членове: 

1. Рени Григорова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

2. Милен Митев – старши юрисконсулт; 

 



 

3 

 

 

VII. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, по реда на получаване на офертите, както следва: 

1. Участникът „Автосервиз Изток“ ЕАД е описал начина на изпълнение на 

поръчката съобразно техническата спецификация, част от документацията за участие в 

процедурата. Описал е срока за изпълнение на всяка от дейностите съобразно 

спецификацията. Описал е обхвата на сервизното обслужване и услугите, които ще 

предоставя във връзка със същото. 

Предложеният от участника срок за изпълнение на дейностите по техническата 

спецификация е 655,30 часа. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до 

следващия етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

2. Участникът „Давит ЕК“ ЕООД е описал начина на изпълнение на поръчката 

съобразно техническата спецификация, част от документацията за участие в 

процедурата. Описал е срока за изпълнение на всяка от дейностите съобразно 

спецификацията. 

Предложеният от участника срок за изпълнение на дейностите по техническата 

спецификация е 266,30 часа. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до 

следващия етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

3. Участникът „ВИП Сервиз“ ООД е описал начина на изпълнение на поръчката 

съобразно техническата спецификация, част от документацията за участие в 

процедурата. Описал е срока за изпълнение на всяка от дейностите съобразно 

спецификацията. Описал е обхвата на сервизното обслужване и услугите, които ще 

предоставя във връзка със същото. 

Предложеният от участника срок за изпълнение на дейностите по техническата 

спецификация е 106,84 часа. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника до 
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следващия етап на процедурата – отваряне на ценовите предложения. 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 

 

VIII. Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници 

по показателя „срок за изпълнение на дейностите по техническата спецификация“, 

както следва: 

 

1. Оферта на „Автосервиз Изток“ ЕАД 

СИ = СИмин/СИуч х 100 = 106,84/655,30 х 100 = 0,163 х100 = 16,30 точки. 

 

2. Оферта на „Давит ЕК“ ЕООД 

СИ = СИмин/СИуч х 100 = 106,84/266,30 х 100 = 0,4012 х100 = 40,12 точки. 

 

3. Оферта на „ВИП Сервиз“ ООД 

СИ = СИмин/СИуч х 100 = 106,84/106,84 х 100 = 1 х100 = 100 точки. 

 

VIII. След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното 

решение: в деня на съставяне и подписване на протокола, който отразява извършеното 

оценяване и получените от всеки участник оценки, председателят на комисията да 

изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовите предложения на 

допуснатите участници. Отварянето да стане в срок от не по-малко от два работни дни 

след публикуване на съобщението на профила на купувача, в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя 

на комисията. 

 

IX. С тези действия приключи заседанието на комисията. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 07.06.2017 г. 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов: (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД  

 

Рени Григорова: (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД  

 

Милен Митев: (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД  

 


