








Показател КЗ - максимален гаранционен срок за извършените услуги (търговска гаранция 
за качество) предмет на обществената поръчка, се изчислява по _следната формула: 

КЗ = Г n х 10 

Г �шкс 

Г /n/ - предложения от съответния участник гаранционен срок за извършената услуга в 
' 

,, 1 

месеци. 

Г �iакс

оферти. 
максималния гаранционен срок за извършената услуга от всички предложени 

За показател КЗ, който подлежи на оценка в настоящия етап от провеждането на 
проч�дурата, максималната стойност е 1 О точки. 

· От_ Участник № 1 - ,,МИМО - 96" ООД, ·z::, 4. 2 <= г J 3 
..-(_д_ равено следното

предложение
1 
подлежащо на оценка по показател КЗ: 

• 1 • 

Предлаганата търговска гаранция за качеството, относно изпълнението на всяка една от
услугите (в месеци) или като цяло за всички услуги е: 6 (шест) месеца.

Офертата е оценена както следва: 

показател:.КЗ- оценка: 10 точки. 

Допуска до етапа - отваряне и оценка на ценовите предложения за обществена поръчка с 
предмет ,;Дqс;тавка на резервни части и услуги по ремонт на МПС .марка „ВАЗ" и ,,Пада" щ

нуждите на TII „ДГС Търговище" гр. Търговище". 

След ,като разгледа техническото предложение на единствения участник, който отговаря н;:� 
изискванията' за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложнтеля. 
комисията решеи отварянето на ценовито предложение да се извърши на 02.07.2018 г. часа 13 

административната сграда на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище с адрес: гр. Търговище. бул. 
,,Цар Освободител" № 22, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 3 ППЗОП . 

. Особено мнение не бе изразено от членовете на комисията . 

. Комис_ията преустанови своята работа на 27.06.2018 г. в 11 :40 часа. 
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Предс�датеJIЯт на комисията изготви съобщение на осн. чл. 57, ал. 3 от ППЗОП с което се 
съобщи дата, час и мястото на отварянето на ценовите предложения. Същото бе публикувано в 
профила на купувача на. адрес: l1ttp://dgstaгgovisl1te.sidp.Ъg/, раздел Профил на купувача. 
ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: ОП - 2018 - 1. 

На 02.07.2018 г. в 10:00 часа комисията за провеждане на открита процедура за обществена 
', 1 f 

поръчка с предмет „Доставка на резервни части и услуги по ре.1ионт на МПС лшрка ,,ВАЗ" 11 

„Пада" з_а ; '!уждите на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище", открита с Решение N� 78 от 
10.04:2018 г., публикувано обявление за поръчка директива 2014/24/ЕС/ЗОП на 12.04.2018 г .. 13 

РОП на 12.04.2018 г., назначена със Заповед № 127 от 18.05.2018 г. на Директора на ТП ,ДГС 
Търговище",гр. Търговище в състав: 
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