
УТВЪРЖДАВАМ:    /п/ 

Директор ТД „Държавен резерв“ 

Виолета Георгиева  

Дата: 19.04.2016 г. 

Вх. № 715/19.04.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Днес, 18.04.2016 г. в гр. Бургас, на осн. чл. 101 „г” от ЗОП, чл. 65 ал. 1, чл. 66, 

чл.70 и чл. 71 от „Вътрешни правила за организиране на работата и изпълнение на 

дейностите по възлагане на обществени поръчки и продажба на държавни резерви, 

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

259/19.09.2014 г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, и във връзка с провеждането на 

процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава 

8 „а” от ЗОП и Глава четвърта, Раздел III от „Вътрешни правила за организиране на 

работата и изпълнение на дейностите по възлагане на обществени поръчки и продажба 

на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН”, с предмет: 

„Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, 

предоставени за служебно ползване на ТД „Държавен резерв“ гр. Бургас”, 

съгласно Заповед № РД-09-40/06.04.2016 г. на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. 

Бургас, се събра комисия в състав: 

Председател: Румен Григоров Георгиев – Главен специалист в отдел ФДАПО в 

ТД „Държавен резерв” гр. Бургас; 

Членове: 1. Мима Димитрова Пенева – Главен специалист в отдел ФДАПО 

в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас;  

2. Мария Стоянова Проданова-Стоева – Юрисконсулт в отдел 

ФДАПО в ТД „Държавен резерв” гр. Бургас; 

Комисията се събра в 10:30 ч. в административната сграда на ТД „Държавен 

резерв” гр. Бургас, на адрес ул „Александровска” № 9, ет. 3., със задача да получи, 

разгледа, оцени и класира по реда на тяхното постъпване подадените оферти за участие 

в горепосочената процедура, като критерият за оценка на офертите е „икономически 

най-изгодна оферта”. 

 



Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 1580,00 лв. без ДДС. Източник 

на финансиране – бюджет на ДА ДРВВЗ гр. София за 2016 г. 

 

Комисията констатира, че в срока за подаване на оферти, обявен в 

публикуваната публична покана по реда на Глава 8 „а” от ЗОП в деловодството на ТД 

„Държавен резерв” гр. Бургас има постъпили 3 (три) бр. оферти, подадени по реда на 

постъпването им както следва: 

1. Оферта с вх. № 683/14.04.2016 г. от „Нит Ойл“ ООД,  постъпила в 15:35 

ч. на 14.04.2016 г.; 

2. Оферта с вх. № 693/15.04.2016 г. от „Евросървиз“ ЕООД,  постъпила в 

14:00 ч. на 15.04.2016 г.; 

3. Оферта с вх. № 695/15.04.2016 г. от „София Франс Ауто – Бургас“ ООД,  

постъпила в 16:30 ч. на 15.04.2016 г.; 

 

Всички оферти са получени преди изтичането на крайния срок за подаване на 

оферти, в запечатани непрозрачни пликове с ненарушена цялост, а върху пликовете са 

посочени всички изискуеми от възложителя реквизити. 

В определения час за отваряне на офертите не присъстват представители на 

средствата за масово осведомяване, както и представители на участниците, или други 

лица. 

Председателят и всички членове на комисията представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 т. 2-4 и ал. 2, от ЗОП, във връзка с чл.101„г”, ал. 2 от 

ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертите на 

участниците по реда на тяхното постъпване и на съдържащите се в тях ценови 

предложения, и установи както следва:  

 

1. Комисията констатира, че е получена оферта, с вх. № 683/14.04.2016 г. от 

„Нит Ойл“ ООД, с ценово предложение: 

- Часова ценова ставка в лв./час за извършване на техническо обслужване и 

ремонт на автомобили – 10,50 лв. /десет лева и петдесет стотинки/ без ДДС; 

- Цена в лв./км. без ДДС за превоз на автомобил с установена повреда до 

сервизната база на изпълнителя, но на разстояние не повече от 20 (двадесет) км. е в 

размер на 1,00 лв. /един лев/ без ДДС; 

След като се запозна с представените документи, комисията счита, че са налице 

всички необходими и изискуеми документи за участие в процедурата, и участникът 

отговаря на изискванията на възложителя за възлагане на обществената поръчка, така 

както са изложени в публичната покана. 

 



2.  Комисията констатира, че е получена оферта, с вх. № 693/15.04.2016 г. от 

„Евросървиз“ ЕООД, с ценово предложение: 

- Часова ценова ставка в лв./час за извършване на техническо обслужване и 

ремонт на автомобили – 12,00 лв. /дванадесет лева/ без ДДС; 

- Цена в лв./км. без ДДС за превоз на автомобил с установена повреда до 

сервизната база на изпълнителя, но на разстояние не повече от 20 (двадесет) км. е в 

размер на 1,80 лв. /един лев и осемдесет стотинки/ без ДДС; 

След като се запозна с представените документи, комисията счита, че са налице 

всички необходими и изискуеми документи за участие в процедурата, и участникът 

отговаря на изискванията на възложителя за възлагане на обществената поръчка, така 

както са изложени в публичната покана. 

 

3. Комисията констатира, че е получена оферта, с вх. № 695/15.04.2016 г. от 

„София Франс Ауто – Бургас“ ООД, с ценово предложение: 

- Часова ценова ставка в лв./час за извършване на техническо обслужване и 

ремонт на автомобили – 11,73 лв. /единадесет лева и седемдесет и три стотинки/ без 

ДДС; 

- Цена в лв./км. без ДДС за превоз на автомобил с установена повреда до 

сервизната база на изпълнителя, но на разстояние не повече от 20 (двадесет) км. е в 

размер на 0,98 лв. /деветдесет и осем стотинки/ без ДДС; 

След като се запозна с представените документи, комисията счита, че са налице 

всички необходими и изискуеми документи за участие в процедурата, и участникът 

отговаря на изискванията на възложителя за възлагане на обществената поръчка, така 

както са изложени в публичната покана. 

 

Комисията пристъпи към оценяване и класиране на подадените и 

допуснати оферти на участниците по отделните обособени позиции, съгласно 

методиката за оценка, приложена към публичната покана за обществената 

поръчка. Резултатът от класирането, съгласно получената от участниците 

комплексна оценка (КО), е както следва: 

 

1.  „НИТ ОЙЛ“ ООД – КО = 9,98 т.; 

2. „СОФИЯ ФРАНС АУТО – БУРГАС“ ООД – КО = 9,06 т.; 

3. „ЕВРОСЪРВИЗ” ЕООД – КО =  8,42 т.; 
 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо 

място участник „НИТ ОЙЛ“ ООД, гр. Бургас. 

 

Настоящият протокол да се представи на Директора на ТД „Държавен резерв” 

гр. Бургас за утвърждаване, съгласно чл. 101 „г”, ал. 4, от ЗОП и чл. 71 от „Вътрешни 

правила за организиране на работата и изпълнение на дейностите по възлагане на 



обществени поръчки и продажба на държавни резерви, военновременни запаси и запаси 

по ЗЗНН”, утвърдени със Заповед № РД-10-259/19.09.2014 г. на Председателя на ДА 

ДРВВЗ. След утвърждаването му, копие от протокола да бъде изпратен на участниците, 

подали оферти в обществената поръчка, както и на ДА ДРВВЗ гр. София, за 

публикуването му в профила на купувача, при спазване на условията на чл. 22б, ал. 3 от 

ЗОП. 

Настоящият протокол е съставен на 19.04.2016 г. Копие от протокола да се 

предостави на Председателя на комисията и на членовете за сведение.  

 

 

 

 

Председател: Румен Григоров Георгиев – /п/ 

Членове: 1. Мима Димитрова Пенева - /п/ 

2. Мария Стоянова Проданова-Стоева - /п/ 


