
 
ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ 

 
на основание чл. 67, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

 
Днес, 25.10.2016 г. в гр. София, на основание Решение № РД52-55 от 11.10.2016 г. на 

министъра на земеделието и храните за откриване на процедура на пряко договаряне с 
предмет: „Гаранционна поддръжка на автомобили марка Мазда, Тойота и Фолксваген”, 
отправена покана по чл. 64, ал. 2 от ЗОП до „Стар Моторс” ЕООД  на 18.10.2016 год. и оферта с 
№ 10827.24.10.2016 год. (входирана в 15.45 часа) от „Стар Моторс” ЕООД, между комисия, 
определена със Заповед № РД-509-811/25.10.2016 год. на министъра на земеделието и 
храните, в състав: 

 
Председател:   
Валери Станимиров – държавен експерт в дирекция УС  и 
 
Членове:  
1. Иво Янчев, главен експерт в дирекция „ПООП”  
2. Елена Йорданова – главен юрисконсулт в дирекция ПООП 
и участникът в процедурата „Стар Моторс” ЕООД, представлявано от Петър Караиванов 

– управител се постигнаха следните договорености: 
I. Предлаганата от участника цена за изпълнение 28 000.00 лв. без ДДС.  
Комисията предложи да бъде намалена оферираната цена за изпълнение. Участникът 

посочи, че предложените от него цени за обслужване и резервни части, са цени за специални 
клиенти и са с висок процент отстъпка от регулярната ценова листа на производителя, поради 
което не би могъл да предложи по-ниски цени. В хода на преговорите се постигна 
договореност за следната следната стойност за часова ставка за труд, а именно: 40.00 лв. без 
ДДС за механичен ремонт и 60.00 лв. без ДДС за диагностика, като нормовремената са 
зададени от производителя. 

II. Направени бяха и разисквания по приложения към поканата проект на договор, а 
именно: 

Постигната беше договореност, че крайния срок на договора е до изтичане на 
гаранционния срок на последният придобит автомобил.  

След проведените преговори, страните се договориха за следното: 
Цената за изпълнение на услугата e в размер на 28 000.00 лв. (четиридесет и пет 

хиляди), без включен ДДС.  
Да подпишат договор съдържащ клаузи идентични с тези, разписани в проекта на 

договор, както и договорената часова ставка за нормовремена, като неразделна част от 
договора да стане офертата на изпълнителя. 

 
Настоящият протокол е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

За УЧАСТНИКА:                                           За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

П/                                   /П/ 
  Райчо Игнатов                                                 Валери Станимиров 

                            

                                                                            /П/ 
                                                                               Елена Йорданова 

 

                                                                            /П/ 
                                                   Иво Янчев   


