
Утвърждавам:   

                                                                        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…….…П……………… 

/СТАНИМИР ПЕЕВ/ 

 

Д О К Л А Д 

по чл. 103, ал. 3 във връзка с чл. 60 от ППЗОП 

от комисия, назначена със Заповед № РД-09-88/13.09.2017г.  на Председателя на Държавна 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) 

 

ОТНОСНО: разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти за участие в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на МПС за нуждите 

на ДА ДРВВЗ по обособени позиции” 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ, 

 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка с предмет: ,,Доставка на МПС за 

нуждите на ДА ДРВВЗ по обособени позиции”, е открита с Ваше Решение № 

2218/22.08.2017г.. Действията по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 

в процедурата се извършиха от Комисия, назначена с Ваша Заповед № РД-09-88/13.09.2017г. 

в следния състав: председател - Любен Бояров – началник отдел УС към д-я ФСДУС и 

членове: Евдокия Педашенко – директор на дирекция ФСДУС, резервен член на мястото на 

Светослав Яков – главен специалист  в отдел отдел УС към д-я ФСДУС, отсъстващ по 

обективни причини; Мариола Виткина – главен експерт в отдел ФД към дирекция ФСДУС; 

Даниела Страшимирова – главен юрисконсулт в отдел ПНОЕК към дирекция АПОЕК и 

Мартин Киров – старши експерт в отдел МОПП към дирекция ОППИО. 

I. Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

списъка на постъпилите оферти в регламентирания срок (до 17:30 ч. на 11.09.2017 г.), в 

деловодството на ДА ДРВВЗ, съгласно който е получена само една оферта. Участникът 

„Еуратек ауто” ООД е подал оферта с вх. № 3953/08.09.2017г., постъпила в 16:25 ч. и за двете 

обособени позиции (за I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с 

пълноценни 4+1 места със задвижване 4х4” и II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 

(един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 места”). 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 51, ал. 8 от 

ППЗОП, всички членове попълниха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието не 

присъстваха представители на участника и други външни лица. 

В изпълнение на чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковка на единствения участник „Еуратек ауто” ООД като констатира, че същият е 

представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, в 

съответствие с чл. 47, ал. 2 от ППЗОП и с изискванията на възложителя. След отварянето на 

представената оферта председателят на комисията оповести нейното съдържание и 

констатира наличието на ЕЕДОП, отделно комплектовани документи за всяка от двете 

позиции по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и два отделни непрозрачни запечатани плика с 

надписи „Предлагани ценови параметри“ . На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, трима от 

членовете на Комисията подписаха двете технически предложения и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри” на участника. 

 

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа детайлно 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор. Участникът е декларирал липсата на основанията за 

отстраняване и съответствието с критериите за подбор, чрез представяне на ЕЕДОП. 

Комисията констатира, че така представения ЕЕДОП не е подписан от г-н Роман Полак, в 

качеството му на собственик на „Еуратек ауто” ООД. 

 



 

С оглед направените констатации на основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 от ППЗОП, 

комисията реши да уведоми с писмо „Еуратек ауто” ООД, че в срок до 5 (пет) работни дни 

следва представи на комисията ЕЕДОП, попълнен и подписан от г-н Роман Полак. 

 

III. На 27.09.2017г. комисията в променен състав: 

1. Татяна Метровска – главен експерт в отдел ФД към дирекция ФСДУС, резервен 

член на мястото на титуляра Мариола Виткина – главен експерт в отдел ФД към дирекция 

ФСДУС, отсъстващ по обективни причини. 

            2. Светослав Яков – главен специалист  в отдел УС към дирекция ФСДУС - титуляр, 

отсъстващ по обективни причини в предходните заседания.  

         се събра и в закрито заседание продължи своята работа по разглеждане на 

допълнително представените документи, изискани от „Еуратек ауто” ООД. С писмо № 

3953/25.09.2017г. участникът в законоустановения срок, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, е 

представил нов коригиран ЕЕДОП, в който са отстранени допуснатите липси, а именно 

същият е подписан от г-н Роман Полак, в качеството му на собственик на „Еуратек ауто” 

ООД. Комисията разгледа по същество новият ЕЕДОП, като установи, че е в съответствие с 

поставените изисквания, с оглед на което реши да допусне до етап разглеждане на 

техническото предложение участника „Еуратек ауто” ООД. 

IV. В закрито заседание Комисията, в същия състав, продължи своята работа с 

детайлно разглеждане и оценяване на Техническите предложения на единствения участник 

„Еуратек ауто” ООД по двете обособени позиции, за които участва, като констатира, че 

същият е представил Технически предложения, които са коректно попълнени и подписани от 

управителя на дружеството, като съдържащото се в тях е в пълно съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, с оглед на което 

Комисията единодушно реши да допусне участника до по-нататъшно участие в обществената 

поръчка, а именно отваряне на пликa с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

V. На 02.10.2017г. Комисията, в същия състав, се събра, за да продължи своята работа 

в публично заседание с отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“  на 

допуснатия до този етап единствен участник - „Еуратек ауто“ ООД, като обяви неговите 

Ценови предложения. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки 

автомобили с пълноценни 4+1 места със задвижване 4х4”, участникът предлага обща цена 

за изпълнение на поръчката, в размер на 83 332,00 (осемдесет и три хиляди триста 

тридесет и два) лева без ДДС. За II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек 

автомобил с пълноценни 4+1 места”, участникът „Еуратек ауто“ ООД, предлага обща цена 

за изпълнение на поръчката, в размер на 37 500,00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) 

лева без ДДС. 

  VI. Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане и проверка на 

ценовите предложения на участника, като констатира че представените ценови предложения 

от „Еуратек ауто“ ООД за двете обособени позиции са в съответствие с изискванията на 

Възложителя и същите попадат в прогнозните стойности, заложени от него. 

Комисията извърши класиране, в съответствие с обявения критерии за възлагане „най-

ниска цена“, както следва: 

1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с пълноценни 

4+1 места със задвижване 4х4” 

Първо място - Участникът „Еуратек ауто“ ООД, с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката - 83 332,00 (осемдесет и три хиляди триста тридесет и два) лева 

без ДДС.       

2. За II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 

4+1 места” 

Първо място - Участникът „Еуратек ауто“ ООД, с предложена обща цена за 

изпълнение на поръчката - 37 500,00 (тридесет и седем хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

 

 

 



 

 

 

Във връзка с гореизложеното, след разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

Комисията предлага на Възложителя, да бъдат сключени договори с класирания на първо 

място участник и по двете обособени позиции, както следва: 

           1. За I-ва обособена позиция: „Доставка на 2 (два) броя леки автомобили с 

пълноценни 4+1 места със задвижване 4х4” с участника „Еуратек ауто“ ООД. 

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

места” с участника „Еуратек ауто“ ООД. 

 

          На основание чл. 60, ал. 1 от ППЗОП и чл. 106 от ЗОП, Ви представяме за 

утвърждаване настоящия доклад, като прилагаме Протокол №1/14.09.2017г., Протокол № 

2/27.09.2017г. и Протокол № 3/02.10.2017г., заедно с цялата документация, събрана в хода на 

процедурата. 

 

 

 

 

Дата: 03.10.2017г.                                                           Председател:                    

 

 ………П………. 

/Любен Бояров/ 

 

 

                                                                 Членове:    
 

 

…………П………. 

/Татяна Метровска/ 

 

 

 

………П…………. 

/Даниела Страшимирова/ 

 

 

 

……...….…П…………. 

   /Мартин Киров/ 

 

 

 

…………П…………. 

/Светослав Яков/  


