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Вх. № 04-03-553/09.04.2019 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

 

Във връзка с Решение № 52/04.02.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с наименование: „Осъществяване на услуги по 

извънгаранционно сервизно обслужване и поддръжка на автомобилите от автопарка на БСТ 

и доставка на необходими авточасти“ и в изпълнение на Заповед № 58/26.02.2019 г., на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, и на основание чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 

ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП вр. чл. 176 и чл. 177 ЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова – Директор ДПОП при ЦУ на ДП БСТ – председател, 

2. Моника Соколова – Директор ДОА при ЦУ на ДП БСТ – член, 

3.  Милчо Димитров – Директор ДПМЧР при ЦУ на ДП БСТ – член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 09.04.2019 г. и започна своята работа в 11.00 часа по провеждане на публично 

заседание, на което да се да се обявят резултатите от оценяването на подадените за участие 

в настоящата процедура и допуснати до разглеждане оферти по показателите, различни от 

ценовия, да се отворят и оповестят ценовите предложения на участниците. Мястото, датата 

и часа на това публично състезание са конкретизирани в Протокол № 4/04.04.2019 г. и за 

което участниците са уведомени чрез публикуване на съобщение за това на 04.04.2019 г. на 

Профила на купувача на Възложителя /видно от приложената разпечатка/.  

 

1. Действия и констатации относно обявяване резултатите от оценяването на 

допуснатите оферти на участниците по показателите различни от ценовия: 

На провежданото публично заседание не присъстват представители на участниците, подали 

оферти за участие в настоящата процедура; не присъстват представители на средствата за 

масово осведомяване – обстоятелството е отразено в съответните присъствени списъци, 

изготвени за всяка от обособените позиции и приложен към настоящия протокол. 

Комисията обяви, че до разглеждане и оценка на техническо предложение, е допусната само 

офертата на участника „Дивалс“ ЕООД.  

Обявяване резултатите от оценка на техническото предложение:  

1. Оценка на оферта на участника „Дивалс“ ЕООД по показателя гаранционен срок на 

предоставените технически сервизни услуги /Г/: 100 т. 

 

С оглед предложеното от комисията отстраняване на участниците «Давит ЕК»ЕООД и 

«Ауто ФМ» ЕООД от участие в процедурата, на основание чл. 56, ал. 1 ППЗОП 

техническите им предложения не са разглеждани, а предвид чл. 57, ал. 1 ППЗОП – ценовите 

им предложения няма да бъдат отваряни /същите остават запечатани/.  

 

2. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на допуснатия участник: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника Дивалс ЕООД 

/участника, чиято оферта е допусната до разглеждане и оценка/ и оповестяването им. 

Установено бе, че пликът с това ценово предложение е неотваряно и запечатано, така както 

на първото проведено публично заседание.  
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Отваряне и оповестяване ценовото предложение на участника Дивалс ООД: 

Цената за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на автомобилите – 

цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка), е в размер на: 18 (осемнадесет и 

пет) лева без ДДС или 21.60  (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) лева с ДДС. 

 

Цената за предоставяне на услуги по техническо обслужване, съгласно предписанията на 

производителите на автомобилите – цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) 

е в размер на: 15 (петнадесет) лева без ДДС или  18  (осемнадесет) лева с ДДС. 
 

Цената за предоставяне на услуги по техническо обслужване и ремонт на дефектирали 

части – цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) е в размер на: 16 

(шестнадесет лева) лева без ДДС или 19.20  (деветнадесет лева и двадесет стотинки) лева с 

ДДС. 
 

Цената за предоставяне на услуги по периодични технически прегледи на автомобилите – 

цената за извършване на един преглед на един автомобил е в размер на: 15 (петнадесет) 

лева без ДДС или 18  (осемнадесет) лева с ДДС. 
 

Цената за предоставяне на услуги по смяна на автомобилни гуми – цена за извършване на 

смяна /и баланс/ на 1 гума на един автомобил е в размер на: 12 (дванадесет) лева без ДДС 

или 14.40  (четиринадесет лева и четиридесет стотинки) лева с ДДС. 
 

Цената за предоставяне на услуги по транспорт на аварирали автомобили – цена на 

километър за транспорт на автомобил, аварирал извън границите на населеното място в 

което се намира съответен сервиз е в размер на: 0.96 (деветдесет и шест стотинки) лева без 

ДДС или 1.13  (един лев и тринадесет стотинки) лева с ДДС. 
Декларираме, че ще транспортираме аварирали автомобили в границите на населено място 

в което се намира съответен сервиз без заплащане стойността на тази услуга от 

Възложителя. 
 

Цената за предоставяне на услуги по почистване на автомобили /независимо от вида им/: 

- за външно почистване е в размер на: 8 (осем) лева без ДДС или 9.60 (девет лева и шестдесет 

стотинки) лева с ДДС за един автомобил; 
- за вътрешно почистване е в размер на: 8 (осем) лева без ДДС или 9.60 (девет лева и 

шестдесет стотинки). 
Усреднена цена за вътрешно и външно почистване на автомобил /независимо от вида му/ е 

в размер на: 15 (петнадесет) лева без ДДС или 18 (осемнадесет) лева с ДДС. 

 

Цената за предоставяне на услуги по достъп и поддръжка до/на уеб базирана софтуерна 

система за проследяване на монтирани в 64 бр. автомобила на Възложителя устройства за 

проследяване по стандарт „GPS” и следгаранционна поддръжка на устройствата е в размер 

на 17 920  (словом: седемнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС или 21 504 

(словом: двадесет и една хиляди петстотин и четири) лева с ДДС за период от 24 месеца. 
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Цената за предоставяне на услуги по достъп до уеб базирана софтуерна система за 

проследяване на 1 бр. монтирано в автомобил на Възложителя устройство за проследяване 

по стандарт „GPS” за период от 1 месец е в размер на 15.00 (петнадесет лева) лева без ДДС 

или 18 (осемнадесет) лева с ДДС. /Същата ще се прилага в случай на новодоставено 

проследяващо устройство по стандарт GPS/ 
 

Предложена 15 /петнадесет/ процента отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни 

авточасти, консумативи, материали и принадлежности, която цена ще се определя 

съответно от официален вносител/производител към датата на фактуриране на доставката. 
 

Цената на дребно за доставка и монтаж на 1 брой проследяващо устройство по стандарт 

„GPS”, съвместимо със системата е в размер на 169.99 (сто шестдесет и девет лева и 

деветдесет и девет стотинки) лева без ДДС или 203.98 (двеста и три лева и деветдесет и 

осем стотинки) лева с ДДС. 

 

Членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 11.20 часа на 09.04.2019 г., непосредствено след което в закрито заседание пристъпи към 

разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП представени от единствения 

допуснат участник в процедурата за съответствие с изискванията на възложителя, оценка 

на ценовите предложения и класиране: 

 

3. Разглеждане на ценовото предложение от офертата на допуснатия до разглеждане и 

оценка участник и преценка за наличие на основание за прилагане на чл. 72 ЗОП: 

 

Разглеждане на ценовото предложение на участника „Дивалс“ ООД от оферта с вх. № 

02-01-290/25.02.2019 г.:  

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно предоставяне на услугите, 

предмет на поръчката, попълнено съобразно образеца от Документацията за участие, в 

съответствие с всички изисквания на възложителя.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово предложение/ за изпълнение предмета на поръчката, с 

поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на този участник, 

отговаря на предварително обявените финансови и ценови условия. 

 

След това комисията пристъпи към преценка за наличие на основание за прилагане на чл. 

72, ал. 1 ЗОП: поради допусната до разглеждане и оценка в процедурата само една оферта, 

то не е налице основание за прилагане на чл. 72 ЗОП. 

 

4. Оценка на ценовото предложение от офертата на допуснатия до разглеждане и 

оценка участник 

Оценка на оферта на участника „ДИВАЛС“ ЕООД с вх. № 02-01-290/25.02.2019 г. по 

показателите, обхващащи параметри от ценовото му предложение: 
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Комисията, пристъпи към оценка офертата на този участник по финансовия показател /Ф/. 

Съгласно документацията „Фi е показател, чрез който се оценява стойността на 

предложените цени за предоставяне на отделни услуги/доставки на резервни части, 

материали, консумативи, принадлежности, от офертата на i-тия участник, в лева без ДДС. 

Максималната стойност на Фi е 100 точки. 

Ф e показател, който се състои от следните подпоказатели:  

- цена за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на автомобилите Ф1; 

- цена за техническо обслужване, съгласно предписанията на производителите на 

автомобилите Ф2; 

- цена за техническо обслужване и ремонт на дефектирали части Ф3;  

- цена за периодични технически прегледи на автомобилите Ф4; 

- цена за смяна на автомобилните гуми Ф5; 

- цена за транспорт на аварирали автомобили Ф6; 

- цена за почистване на автомобили /средно вътрешно+външно/ – Ф7 

- цена за достъп и поддръжка до/на уеб базирана софтуерна система за проследяване на 

монтирани в 60 бр. автомобила на Възложителя устройства за проследяване по стандарт 

„GPS” и следгаранционна поддръжка на устройствата – Ф8 

- процент отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни авточасти, консумативи, 

материали и принадлежности, която цена е определена съответно от 

вносител/производител – Ф9; 

- цена за доставка и монтаж на 1 /един/ брой проследяващо устройство по стандарт „GPS”, 

съвместимо със системата – Ф10. 

 

Всеки едни от подпоказателите се оценява с максимален брой точки както следва: 

- цена за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на автомобилите Ф1 – 

10 точки; 

- цена за техническо обслужване, съгласно предписанията на производителите на 

автомобилите Ф2 – 15 точки; 

- цена за техническо обслужване и ремонт на дефектирали части Ф3  – 15 точки; 

- цена за периодични технически прегледи на автомобилите Ф4 – 10 точки; 

- цена за смяна на автомобилните гуми Ф5  – 10 точки; 

- цена за транспорт на аварирали автомобили Ф6  – 5 точки; 

- цена за почистване на автомобили /средно вътрешно+външно/ – Ф7 – 10 точки; 

- цена за достъп и поддръжка до/на уеб базирана софтуерна система за проследяване на 

монтирани в 60 бр. автомобила на Възложителя устройства за проследяване по стандарт 

„GPS” и следгаранционна поддръжка на устройствата – Ф8 – 10 точки; 

- процент отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни авточасти, консумативи, 

материали и принадлежности, която цена е определена съответно от 

вносител/производител – Ф9 – 10 точки; 

- цена за доставка и монтаж на 1 /един/ брой проследяващо устройство по стандарт „GPS”, 

съвместимо със системата – Ф10 – 5 точки. 

 

Всеки едни от подпоказателите се изчислява както следва: 
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Цена за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на автомобилите – 

цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка), в лева без ДДС, от офертата на i-

тия участник (Ф1i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 10 

(десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

диагностициране Ф1min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

диагностициране Ф1i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф1i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по техническо обслужване, съгласно предписанията 

на производителите на автомобилите – цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова 

ставка), в лева без ДДС, от офертата на i-тия участник (Ф2i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 15 

(петнадесет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

техническо обслужване производител 

Ф2min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

техническо обслужване 

производител Ф2i 

----------------------------------------------- x 15 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф2i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  

 

Цена за предоставяне на услуги по техническо обслужване и ремонт на дефектирали 

части – цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка), в лева без ДДС, от 

офертата на i-тия участник (Ф3i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 15 

(петнадесет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

 

 

Минимална предложена цена за 

техническо обслужване и ремонт Ф3min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

техническо обслужване и ремонт Ф3i 

----------------------------------------------- x 15 = 
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Предложение на конкретния участник 

Ф3i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по периодични технически прегледи на автомобилите 

– цена за извършване на един преглед на един автомобил, в лева без ДДС, от офертата на 

i-тия участник (Ф4i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 10 

(десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

извършване на технически преглед 

Ф4min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

извършване на технически преглед 

Ф4i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф4i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по смяна на автомобилни гуми – цена за извършване 

на смяна /и баланс/ на 1 гума на един автомобил, в лева без ДДС, от офертата на i-тия 

участник (Ф5i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 10 

(десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

извършване на смяна на автомобилна 

гума Ф5min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

извършване на смяна на автомобилна 

гума Ф5i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф5i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по транспорт на аварирали автомобили – цена на 

километър за транспорт на автомобил, аварирал извън границите на населеното място в 

което се намира съответен сервиз, в лева без ДДС, от офертата на i-тия участник (Ф6i).  
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Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 5 

(пет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

транспорт на аварирали автомобили 

Ф6min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

транспорт на аварирали автомобили 

Ф6i 

----------------------------------------------- x 5 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф6i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по почистване на автомобили - усреднена цена за 

вътрешно и външно почистване на автомобил в лева без ДДС, от офертата на i-тия участник 

(Ф7i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 10 

(десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

почистване на автомобили Ф7min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

почистване на автомобили Ф7i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф7i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  

 

Цена за предоставяне на услуги по достъп и поддръжка до/на уеб базирана софтуерна 

система за проследяване на монтирани в 60 бр. автомобила на Възложителя 

устройства за проследяване по стандарт „GPS” и следгаранционна поддръжка на 

устройствата – цената за поддръжка на системата и цената за поддръжка на 60 бр. 

устройства за период от 24 месеца, в лева без ДДС, от офертата на i-тия участник (Ф8i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 10 

(десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

поддръжка  Ф8min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

предоставяне на услуги по достъп и 

поддръжка до/на уеб базирана 

софтуерна система за проследяване 

на монтирани в 60 бр. автомобила на 

Възложителя устройства за 

----------------------------------------------- x 10 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф8i 
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проследяване по стандарт „GPS” и 

следгаранционна поддръжка на 

устройствата Ф8i 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  

 

Процент отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни авточасти, консумативи, 

материали и принадлежности, която цена е определена съответно от официален 

вносител/производител към датата на фактуриране на доставката, от офертата на i-тия 

участник (Ф9). 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 10 

(десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Предложение на конкретния участник 

Ф9i  

 Брой точки по подпоказател Процент 

отстъпка от цената на дребно за 

доставка на резервни части, 

консумативи, материали, 

принадлежности Ф9i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Максимално предложен процент 

отстъпка от цена на дребно Ф9min 

 

 

Забележка: 

В случай, че участник не предложи отстъпка или предложението му е с нулева 

стойност, то той получава 0 точки по подпоказателя, без да се прилага формулата 

по-горе. 

 

Цена за доставка и монтаж на един брой проследяващо устройство по стандарт „GPS”, 

съвместими със системата, от офертата на i-тия участник (Ф10). 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател е 5 

(пет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимално предложена цена за 

доставка Ф10min  

 Брой точки по подпоказател Цена за 

доставка на 1 брой проследяващо 

устройство по стандарт „GPS”, 

съвместимо със системата Ф10i 

----------------------------------------------- x 5 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф10i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за осъществяване на 

доставката. 
 

При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се 

закръгляват до втория знак след десетичната запетая.  
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Конкретният брой точки по показателя се получава от сбора на точките по всеки от 

посочените подпоказатели и се изчислява по следната формула: 

 

Ф1i+ Ф2i+ Ф3i+ Ф4i+ Ф5i+ Ф6i+ Ф7i + Ф8i + Ф9i + Ф10i = Фi“ 

 

Участникът „ДИВАЛС“ ЕООД е направил следните предложения по горепосочените 

подпоказатели: 

- цена за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на автомобилите Ф1 – 

18 лв. без ДДС; 

- цена за техническо обслужване, съгласно предписанията на производителите на 

автомобилите Ф2 – 15 лв. без ДДС; 

- цена за техническо обслужване и ремонт на дефектирали части Ф3 – 16 лв. без ДДС; 

- цена за периодични технически прегледи на автомобилите Ф4 – 15 лв. без ДДС; 

- цена за смяна на автомобилните гуми Ф5 – 12 лв. без ДДС; 

- цена за транспорт на аварирали автомобили Ф6 – 0.96 лв. без ДДС; 

- цена за почистване на автомобили /средно вътрешно+външно/ – Ф7 – 15 лв. без ДДС; 

- цена за достъп и поддръжка до/на уеб базирана софтуерна система за проследяване на 

монтирани в 60 бр. автомобила на Възложителя устройства за проследяване по стандарт 

„GPS” и следгаранционна поддръжка на устройствата – Ф8 – 17 920 лв. без ДДС; 

- процент отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни авточасти, консумативи, 

материали и принадлежности, която цена е определена съответно от 

вносител/производител – Ф9 – 15%; 

- цена за доставка и монтаж на 1 /един/ брой проследяващо устройство по стандарт „GPS”, 

съвместимо със системата – Ф10 – 169.99 лв. без ДДС. 

 

Съобразно това и предвидените формули, участникът получава следните точки: 

- По показателя „цена за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на 

автомобилите“ Ф1 – 10 точки: 18/18 х 10 = 10; 

- По показателя „цена за техническо обслужване, съгласно предписанията на 

производителите на автомобилите“ Ф2 – 15 точки: 15/15 х 15 = 15; 

- По показателя „цена за техническо обслужване и ремонт на дефектирали части“ Ф3  – 

15 точки: 16/16 х 15 = 15; 

- По показателя „цена за периодични технически прегледи на автомобилите» Ф4 – 10 точки: 

15/15 х 10 = 10; 

- По показателя „цена за смяна на автомобилните гуми» Ф5  – 10 точки: 12/12 х 10 = 10; 

- По показателя „ цена за транспорт на аварирали автомобили» Ф6 – 5 точки: 0.96/0.96 х 

5 = 5; 

- По показателя „цена за почистване на автомобили /средно вътрешно+външно/“ Ф7 – 10 

точки 15/15 х 10 = 10; 

- По показателя „цена за достъп и поддръжка до/на уеб базирана софтуерна система за 

проследяване на монтирани в 60 бр. автомобила на Възложителя устройства за 

проследяване по стандарт „GPS” и следгаранционна поддръжка на устройствата» Ф8 – 10 

точки: 17 920/17 920 х 10 = 10; 
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- По показателя „процент отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни авточасти, 

консумативи, материали и принадлежности, която цена е определена съответно от 

вносител/производител“ Ф9 – 10 точки: 15/15 х 10 = 10; 

- По показателя „ цена за доставка и монтаж на 1 /един/ брой проследяващо устройство по 

стандарт „GPS”, съвместимо със системата» Ф10 – 5 точки: 169.99/169.99 х 5 = 5. 

Конкретният брой точки по показателя Ф е 100: 10+15+15+10+10+5+10+10+10+5 = 100 

 

5. Комплексна оценка на офертата на допуснатия до разглеждане и оценка 

участник 

Комплексна оценка на оферта на участника „ДИВАЛС“ ЕООД с вх. № 02-01-

290/25.02.2019 г.: 

След извършване на оценка по всеки от показателите, комисията пристъпи към комплексна 

оценка на офертата на участника, съобразно посочената в документацията за участие 

методика:  

„Относителната тежест на техническия и финансовия показател в общата комплексна 

оценка е както следва: 

Технически показател Г- 40%  

Финансов показател Ф – 60%  

Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100. 

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите 

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя, като първоначално се присъдят точки 

по съответните показатели /технически и финансов/, след което всяка оферта получава 

оценка изразена в точки, изчислени по следната формула: 

Комплексна оценка на офертата на участник КОi = брой точки по Технически 

показател Гi х 40% + брой точки по Финансов показател Фi х 60%“ 

Участникът „ДИВАЛС“ ЕООД има 100 броя точки по Техническия показател /видно от 

Протокол № 4/04.04.2019 г./ и 100 броя точки по Финансовия показател. Съобразно това и 

формулата за изчисляване на комплексната оценка на офертата на участниците, този 

участник получава 100 точки: 100 х40% + 100х60% = 40 + 60 = 100. 

 

6. Класиране на участниците в процедурата: 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосочените резултати и заложеното в 

документацията за участие: „Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място 

се класира офертата, получила най-висока комплексна оценка по посочената формула“, 

комисията извърши следното класиране на подадените за участие в настоящата процедура 

оферти: 

1. Оферта на участника „ДИВАЛС“ ЕООД с вх. № 02-01-290/25.02.2019 г., получила 

100 броя точки. 

 

 

Приложения към протокола: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП, Присъствен списък 

– 1 бр.  
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Настоящият протокол, състоящ се от 11 страници, се състави и подписа днес: 09.04.2019 г. в 

12.10 часа, от назначената със Заповед № 58/26.02.2019 г. на изпълнителния директор на ДП 

БСТ комисия, с което приключи работата на назначената със Заповед № 58/26.02.2019 г. на 

изпълнителния директор на ДП БСТ, комисия за извършване на подбор на участниците, 

подали оферти за участие в откритата с Решение № 52/04.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, процедура по реда на ЗОП – публично състезание, с наименование: 

„Осъществяване на услуги по извънгаранционно сервизно обслужване и поддръжка на 

автомобилите от автопарка на БСТ и доставка на необходими авточасти“.   

 

Протокол № 1/26.02.2019 г., Протокол № 2/06.03.2019 г., Протокол № 3/26.03.2019 г., 

Протокол № 4/04.04.2019 г. и Протокол № 5/09.04.2019 г., общо представляват протокола по 

смисъла на чл. 181, ал. 4 ЗОП. На основание чл. 181, ал. 5 ЗОП, Протоколът по чл. 181, ал. 4 

ЗОП, ведно с Документацията за участие в настоящата процедура и постъпилите оферти, се 

предават на Изпълнителния директор на ДП БСТ за утвърждаване по реда на чл. 106 ЗОП, на 

датата, на която същият е входиран в деловодството на ДП БСТ. 

 

КОМИСИЯ: 

 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД       //подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова, председател           Моника Соколова, член 

 
 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 
…………………………. 

Милчо Димитров, член 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ Протокол по чл. 181, ал. 4 ЗОП с вх. № 04-03-553/09.04.2019 г.., 

изготвен от комисия, назначена със Заповед № 58/26.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ, на основание чл. 181, ал. 5 ЗОП, след запознаване със 

съдържанието му и приложенията към него.  

 

 

Дата: 11 април 2019 г.   Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов Изпълнителен директор 

на ДП „Български спортен тотализатор“  
 


