


Сл.ед изтичането на срока за получаване на оферти Възложителят е назначил комисията по 
реда на чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед, в която е определил: 

Поименния състав и лицето, определено за председател; 

Сроковете за извършване на работата; 

Мястото на съхраняване на документите, свързани с обществената поръч1<а. 
до приключване на работата на комисията. 

Работата на комисията премина при стриктно спазване на произтичащите от Договорс1 з,1 
функциониране на Европейския съюз принципи на равнопоставеност, недопускане на 
дискриминация

1 
свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, ка1<то II в 

съот�етствие с разпоредбите на чл. 51 - 59 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, чл. 104, ал. 1 и ал. 4 от 
зоп. 

Всеки един член на комисията, подписа декларация, в която декларира, че: 

1. Не е в конфликт на интереси с посочените в протокола по чл. 48, ал. 6 от
ППЗОП участници; 

2. Няма материален интерес от възлагането на обществената поръч1<а н;:�
rпределен участник; 

3. Няма частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

4. Не е участвал като външен експерт в изготвянето на техннческнте
спецификации в методиката за оценка на офертата; 

5. Деклариране, относно пазене на тайна обстоятелства, които са узналн във
връзка с работата си в комисията; 

6. При настъпване на промяна в обстоятелствата се задължени да се уведом �,
незабавно възложителя; 

7. Известност, че за неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс. 

IV. Участници в процедурата

Участник Вх.№ адрес 

„мимо - 96" оод вх. № 1385 от 17.05.2018 
г., час на постъпване: 
14:15 часа 

„Дани Ауто 2009" ЕООД вх. № 1414 от 21.05.2018 с.
 час на постъпване: 
10:25часа 

'V. Действия на комисията свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всню1 

от офертите. 
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Комисията възобнови своята работа на 03.07.2018 г. в 10:00 часа в публично заседание. 

Отварянето на ценовите оферти в настоящата процедура е обявено на 28.06.2018 г. чрез 
съобщение в профил на купувача. Отварянето на ценовите предложения се извърши публично пр11 
условията на чл. 54, ал. 2 ППЗОП. 

Няма присъстващи в залата участници в процедурата или техни упълномо1цен11 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, имащи право да 
присъстват .на публичните заседания на комисията. 

1. Междинната оценка на офертата, представена от Участник № 1 - ,,МИМО - 96" ООД,
ЕИК: \ 8,57 точки по показател КЗ. 

' \ 4 .J.1... � / _/Artaтa оценка на офертата, представена от Участник № 2 - ,,Дани Ауто 2(I09"

�1- 2-- � 
.1 J 4.д ., е 10 точки по показател КЗ.

комис;Уiхгас�L--�-и пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри" за „Достаrиш ,ш

резервни части и услуги по ре.111онт на МПС по предварително посечен списък за нуJ1сдите на 
ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище" по реда на постъпване на офертnте .и оповестн 
предлаганите цени за изпълнение на поръчката, както следва: 

Предлагана обща Предложе 
' 

крайна, като сбор ' ната цена в Участник от единичните лева/нормочас 
№ стойности без без вкл. ДДС за 

вкл. ддс изпълнение на 
услугите 

1. „мимо - 96" 158 760 лева 25,00 лева 

оод 

2. „Дани Ауто 16198 лв. 22 лева 
2009" ЕООД 

'' 

Комисията извърши обстоен преглед на ценовите предложения на офертите по реда на 
тяхното постъпване и съответствието им с изискванията на Възложителя, заложет-111 в 
Документацията за участие в откритата процедура и обявлението за обществена поръчка . 

. При отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри" за „Доставка на резерюm

части и услуги по ремонт на МПС по предварително посечен сm1сък за нуждите на ТП
,,ДГС Търговище" гр. Търговище", от така депозираната оферта на Участник № 1 „МИМО - 96" 
ООД, в този етап на процедурата, комисията установи, че в него се съдържа подписано 11 

подпечатано ценово предложение- Образец № 10.
Комисията извърши обстоен преглед на ценовото предложение на Участник No 1 „МИМО -

96" ООД и .съответствието му с изискванията на Възложителя, заложени в Документацията ·за 
участие в о�:критата процедура и обявлението за обществена поръчка. 

Комисията констатира следното: _ , . .., . ,-f • 1. Ценовото предложение на Участник № 1 - ,,МИМО - 96" ООД, [.,,1._ 2 .,.,- )5, :Ul. ферта
вх. № 1385 от 17.05.2018 г., е изготвена по Образец № 10 и отговаря на изтикватrт1ята Н,1

Възцожителя. Предложените цени са посочени коректно за всички отделни артикулн -�;1

изпълнение на договора и предложената обща крайна, като сбор от единичните стойности в J1ев,1 
без вкл. ДДС е изчислена коректно, съгласно изискванията на Възложителя. 

Комисията пристъпи към оценка на офертата на Участник № 1 - ,,МИМО - 96" ООД по 
другите 'показатели: посочени от Възложителя, а именно: 
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