
П Р О Т О К О Л  № 1 

 

Днес, 02.06.2017г. от 11.00 часа в гр. София, в административната сграда на 

Централно управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 

(ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, Kомисия, назначена със Заповед № РД-09-46/31.05.2017г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, се събра в следния състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

          Евдокия Педашенко – Директор на Дирекция „Финансово-стопански дейности и 

управление на собствеността“, замества титуляра Георги Йончев – главен експерт в отдел 

"Управление на собствеността" към Дирекция "Финансово-стопански  дейности  и 

управление на собствеността" 

 

 ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мариола Виткина – главен експерт в отдел „Финансови дейности” към Дирекция 

„Финансово - стопански дейности и управление на собствеността“; 

2. Веселин Иванов – старши експерт в сектор "Задължителни запаси от нефт и 

нефтопродукти" към отдел "Управление на собствени бази и контрол върху резервите и 

запасите" в ТД „ДР“ гр. София;    

            3. Ива Захариева – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”; 

            4. Мартин Киров – старши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

правоспособен юрист. 

 

      Комисията се събра, за да  разгледа и оцени офертите и да класира участниците в 

открита с Решение № 2024/04.05.2017г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) процедура за възлагане на обществена 

поръчка, с предмет: „Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции“ 

в съответствие с обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“.  

 

         В определения срок до 17:30 часа на 28.05.2017г. са получени 3 (три) оферти, както 

следва: 

1. Оферта с вх. № 2490/26.05.2017г. в 15:57ч.от „Омникар ауто” ООД.  

- за I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 места“. 

2. Оферта с вх. № 2519/29.05.2017г. в 16:34ч.от „София франс ауто” АД. 

- за I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 места“; 

- за II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой пикап с двойна кабина 4+1 

места”; 

- за III–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 места”. 

3. Оферта с вх. № 2522/29.05.2017г. в 17:06ч. от „Еуратек ауто” ООД. 

- за IV–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 

места”; 

- за V–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 

места”. 

 

На откритото заседание присъства г-н Юлиян Ангелов – упълномощен представител на 

участника „Омникар ауто“ ООД с приложено пълномощно. 

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

състава на Комисията, съгласно заповедта за назначаването ѝ, както и със списъка по чл. 48, 

ал. 6 от ППЗОП с постъпилите оферти. Всички членове на комисията подписаха декларации 

по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.  



 

 Комисията пристъпи към отваряне на опаковките с оферти по реда на тяхното 

постъпване за проверка на съответствието им с посочените изисквания на Възложителя, като 

констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. № 2490/26.05.2017г. в 15:57ч.от „Омникар ауто” ООД. 

 

-  за I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 

места“ 

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя. Опаковката включва документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото 

предложение (предложената цена) на участника за изпълнение на поръчката по I-ва 

обособена позиция, за която е подадена офертата. Техническото предложение и запечатания 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от трима от членовете на 

Комисията. 

 

2. Оферта с вх. № 2519/29.05.2017г. в 16:34ч.от „София франс ауто” АД. 

 

-  за I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 

места“ 

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя. Опаковката включва документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото 

предложение (предложената цена) на участника за изпълнение на поръчката по I-ва 

обособена позиция, за която е подадена офертата. Техническото предложение и запечатания 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от трима от членовете на 

Комисията и представителя на „Омникар ауто” ООД. 

 

- за II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой пикап с двойна кабина 

4+1 места” 

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя. Опаковката включва документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото 

предложение (предложената цена) на участника за изпълнение на поръчката по II–ра 

обособена позиция, за която е подадена офертата. Техническото предложение и запечатания 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от трима от членовете на 

Комисията и представителя на „Омникар ауто” ООД. 

 

- за III–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 

места” 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя. Опаковката включва документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото 

предложение (предложената цена) на участника за изпълнение на поръчката по III–та 

обособена позиция, за която е подадена офертата. Техническото предложение и запечатания 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от трима от членовете на 

Комисията и представителя на „Омникар ауто” ООД. 



 

 

 

3. Оферта с вх. № 2522/29.05.2017г. в 17:06ч. от „Еуратек ауто” ООД. 

 

- за IV–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с 

пълноценни 4+1 места” 

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя. Опаковката включва документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото 

предложение (предложената цена) на участника за изпълнение на поръчката по IV-та 

обособена позиция, за която е подадена офертата. Техническото предложение и запечатания 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от трима от членовете на 

Комисията и представителя на „Омникар ауто” ООД. 

 

- за V–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с 

пълноценни 4+1 места” 

 

Офертата е подадена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, с 

надпис съгласно изискванията на възложителя. Опаковката включва документите по чл. 39, 

ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото 

предложение (предложената цена) на участника за изпълнение на поръчката по V–та 

обособена позиция, за която е подадена офертата. Техническото предложение и запечатания 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ се подписа от трима от членовете на 

Комисията и представителя на „Омникар ауто” ООД. 

       

  След извършване на описаните действия, приключи  публичната част от заседанието 

на комисията. 

 

 

 

Дата: 02.06.2017г.                                                                Председател:           

                                                                                          

                                                                                                                          ……П…………….                          

                                                                           / Евдокия Педашенко / 

 

            

                                                                                                        Членове: 

                    ..……..П……………. 

                                                                                    / Мариола Виткина / 

         

               

                                                                                 ….……П……………. 

                                 / Веселин Иванов / 

                            

 

                               ...……П……………. 

           / Ива Захариева / 

 

 

                                                                                                                        …...……П..………..                   

                                                                                                                       /Мартин Киров /                                                             


