
  
 

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ”ДР” - Варна: 

      __________________ 

           / Огнян Иванов / 

 

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

      Днес,  13.10.2015г., в изпълнение на чл.101г от ЗОП и на основание Заповед 

№ РД-10-248/01.10.2015г. на Директора на ТД  "Държавен резерв", гр. Варна, комисия в 

състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Николов Димитров – началник  отдел ФДАПО в ТД ДР Варна 

и членове:          1. Пламен Петков Маринов - началник сектор УС в ТД ДР Варна  

     2. Даниела Дамянова Маринова – главен юрисконсулт в ТД ДР Варна 

 

се събра в ТД " ДР" - Варна за разглеждане и оценяване на оферти, постъпили след 

публикуване на публична покана за „Извършване на транспортни услуги по превоз 

на дърва за огрев за нуждите на Териториална дирекция „Държавен резерв” – 

Варна. 

 

На определената за отваряне на офертите дата 13.10.2015г. от 14.00 часа 

комисията разгледа офертите. Отварянето на офертите е публично, но нямаше 

присъстващи представители на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и на представители на средствата за масово 

осведомяване. След получаване на офертите членовете на комисията подписаха 

декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 3 от ЗОП и пристъпиха към отваряне 

на офертите.                      

Комисията провери по реда на постъпване получените в деловодството оферти 

и установи наличието на 1  /една / оферта:  

 

 

           І .Комисията констатира, че  е получена оферта  с вх.№ 2190/08.10.2015г. от 

"ТОП КАРГО БГ" ЕООД, гр.Варна, която съдържа следните документи : 

-    списък на документите;  

- представяне на участника / приложение №2 /; 

- техническо предложение / приложение №1 /; 

- ценово предложение/приложение №3/; ; 

- декларация за съгласие / приложение №4 /.; 

- декларация за конфиденциалност /приложение №12 /; 

- заявление /приложение №13/; 

- декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /приложение №15/; 

- проект на договор - /приложение №9/; 

- проект на споразумение по ЗБУТ /приложение 9-1/; 

 

 

 

         



 

 

 

 

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

        Комисията установи, че в представените документи липсва декларация, че ще 

изпълнява услугата посредством всички налични  превозни средства, документ за 

регистрация или ЕИК, декларация с пълно подробно описание на превозните средства, 

с които разполага за изпълнение на обществената поръчка, както и лиценз за 

извършване на превоз на товари, изискуеми по настоящата процедура.  

 Комисията изпрати уведомително писмо до "ТОП КАРГО БГ" ЕООД, гр.Варна,  

с което изисква от фирмата, в 5-дневен срок от получаването му да предостави  

липсващите документи. При непредставянето на някой от горепосочените документи, 

участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 

             /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /П. Маринов / 

                                               ______________ 
                                               /Д. Маринова /  

                                               


