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П Р О Т О К О Л №1 

  

  

Днес 23.09.2015 г. в 10 ч. в административната сграда на ТД ДР - Пловдив, на 

основание чл.101 г, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 70 от Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, се събра комисия в състав: 

Председател: Милен Фургьов – главен експерт в отдел ФДАПО при ТД ДР - Пловдив и 

Членове: 1. Веселина Гошева – главен юрисконсулт в отдел ФДАПО при ТД ДР - Пловдив; 

2. Георги Пр. Георгиев – изпълнител в сектор „Долна махала”, отдел УСБКРЗ при 

ТД ДР - Пловдив, 

назначена със Заповед № РД-09-27/07.09.2015 г. на Директора на ТД “Държавен резерв” 

Пловдив със следната задача съгласно заповедта: 

Да получи, разгледа по реда на тяхното постъпване и оцени офертите, подадени по 

публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с 

предмет „Техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили от марките 

"Рено" и "Пежо", собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни 

запаси” гр. София, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) 

година“. 

В определения час за отваряне на офертите не присъстваха представители на 

участниците, средствата за масово осведомяване, както и други лица. 

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации по чл.35, ал.1, 

т.2-4 от ЗОП, във връзка с чл.101 г, ал.2 от ЗОП. 

Комисията получи Списък на подадените оферти (Приложение №6 към чл.36, ал.2 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН), ведно с три оферти подадени в деловодството на 

ТД ДР – Пловдив в срока на валидност на публичната покана: 

 

№ Вх.№  Фирма 

1 2039/18.09.2015 г. „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив 

2 2041/18.09.2015 г. „Фулда България“ ООД гр. Хасково 

3 2042/18.09.2015 г. „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив 

 

 

Комисията разгледа постъпилите оферти и констатира следното: 

1. Оферта с вх. №2039/18.09.2015 г. с подател „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД 

гр. Пловдив съдържа: 

- Ценово предложение; 

- Техническо предложение; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 

- Декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Декларации за съгласие за участие като подизпълнител – 4 бр. 

- Пълномощно. 

Подадената оферта отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП. 

Дружеството е представило всички изискуеми документи. 

В офертата си участникът е посочил срок на валидност 30 дни от датата, определена 

като краен срок за получаване на офертите, а изискването в публичната покана е срока на 
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валидност да е не по-малко от 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

На основание чл. 101 г, ал. 1от ЗОП, във вр. с чл. 58, ал. 5 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви и военновременни запаси 

и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10 - 259/19.09.14г., публикувани в Профила 

на купувача, на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, комисията указва на участника с оглед 

изясняване на несъответствието да уточни в срок от 5 работни дни от получаване на 

настоящия протокол срока на валидност на подадената от него оферта. 

 

2. Оферта с вх. №2041/18.09.2015 г. с подател „Фулда България“ ООД гр. Хасково 

съдържа:  

- Административни сведения за участника; 

- Ценово предложение; 

- Техническо предложение; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 

- Декларации по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки – 4бр.; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Удостоверения от ТД НАП гр. Хасково – 2бр. 

- Удостоверение №013/09.02.2011 г. за въвеждане в експлоатация на строеж V-та 

категория. 

Подадената оферта отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП. 

Офертата не съдържа Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – 

приложение №3 към публичната покана. На основание чл. 101 г, ал. 1от ЗОП, във вр. с чл. 58, 

ал. 5 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни 

резерви и военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10 - 

259/19.09.14г., публикувани в Профила на купувача, на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, 

комисията указва на участника да представи липсващата декларация в срок от 5 работни дни 

от получаване на настоящия протокол. 

 

3. Оферта с вх. №2042/18.09.2015 г. с подател „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив съдържа: 

- Представяне на участника; 

- Ценово предложение; 

- Техническо предложение; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Копие на БУЛСТАТ карта 

Подадената оферта отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП. 

В попълнената Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП участникът е 

посочил като конфиденциална информацията относно оферираните цени и технически 

параметри на офертата, информацията за доказване на техническите възможности и/или 

квалификацията на участника, доказателства за икономическо и финансово състояние. 

Законът за обществените поръчки установява законово задължение за възложителя за 

запазване на конфиденциалност на информацията, посочена от участниците като такава. Чл. 

33 ал.4 и ал. 5 от ЗОП е неприложим по отношение на ценовото предложение на участника в 

обществена поръчка, тъй като то не представлява техническа или търговска тайна по 

смисъла § 1, т. 9 от ЗЗК. Критерият за оценка на офертите при провеждане на настоящата 

обществена поръчка е „най-ниска цена“ и заличаването на тази информация би довело до 

съществено противоречие с целите и принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, както 

и на правилата за честна и лоялна конкуренция. Посочената законова разпоредба от ЗОП е 

неприложима и по отношение на техническите параметри на офертата, съдържащи се в 

техническото предложение, които също не представляват техническа или търговска тайна 
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(например концепция за изпълнение, технология, ноу-хау и т.н.), а са общи технически 

изисквания, поставени от възложителя. 

Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника, 

както и за икономическото и финансовото му състояние не са представени от участника, за 

да се декларира възприемането им като конфиденциална информация. 

При разглеждане на техническото предложение на участника комисията констатира, 

че същият декларира една наета сервизна база и втора - ползвана на друго основание, без да 

посочва какво. С оглед изясняване на съответствието на техническите възможности на 

участника с изискванията на възложителя, същият следва да уточни и приложи доказателства 

за правното основание, на което ползва сервизната база с адрес ул. „Остромила“ №37, както 

и да конкретизира дейностите по техническото обслужване на автомобилите във всяка от 

сервизните бази. На основание чл. 101 г, ал. 1от ЗОП, във вр. с чл. 58, ал. 5 от Вътрешните 

правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви и 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № РД-10 - 259/19.09.14г., 

публикувани в Профила на купувача, на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, комисията 

указва на участника да представи исканите доказателства и направи необходимите 

уточнения в срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол. 

Участниците следва да представят изисканите по-горе документи в ТД ДР - Пловдив в 

срок от пет работни дни от получаване на настоящия протокол. При непредставянето на 

някой от гореописаните документи, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие 

в обществената поръчка. 

 

 

 

Подписи на комисията: 

 

Председател: Милен Фургьов........................ 

 

Членове:  1. Веселина Гошева ................. 

 

   2. Георги Пр. Георгиев................ 

 

 


