
  
 УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ”ДР” - Варна: 

      __________________ 

           / Огнян Иванов / 

 

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

      Днес, 15.04.2015г., в изпълнение на чл.101г от ЗОП и на основание Заповед 

№ РД-10-64/16.03.2015г. и Заповед № РД-10-88/14.04.2015г. 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 за разглеждане и оценяване на оферти, постъпили след публикуване на 

публична покана за „Извършване на техническо обслужване и ремонт на товарни 

автомобили, собственост на Териториална дирекция „Държавен резерв” – Варна  

за срок от 1 /една/година" 

 І .Комисията констатира, че  е получена една оферта  с вх.№ 729/06.04.2015г. от 

" М.И.Г." ООД, гр.Варна, която съдържа следните документи : 

-     оферта за участие; 

- административни данни за участника; 

- заверено копие на удостоверение от НАП за регистрация по ДДС; 

- заверено копие от Булстат; 

- 2 бр. декларация по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; 

- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОД; 

- декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; 

- декларация по чл.56, ал.1 т.11 от ЗОП; 

- декларация по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП; 

- списък-декларация на договорите с аналогичен предмет през последните 3 год.; 

- 2 бр. препоръки; 

- списък на сервизните бази на дружеството по градове; 

- подробни списъци за техническо оборудване по бази; 

- техническо предложение, в което е посочено един ден за реагиране на заявка за 

ремонт и съответно 7 дни за уреждане на рекламации след уведомление; 

- ценово предложение - 12.00 лв. часова ценова ставка и съответно 2,00 лв./км. за 

превоз на автомобили с повреда за не повече от 20 /двадесет/ километра 

разстояние. Посочените цени са без ДДС. 

    II. На основание чл. 101д от ЗОП, комисията, след като установи, че постъпилата 

оферта отговаря на условията на Възложителя, описани в публичната покана я допуска 

до разглеждане, приема я и предлага да бъде сключен договор с "М.И.Г." ООД, гр. 

Варна. 

     

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 

             /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /Пл. Маринов/ 

                                               ______________ 
                                               /Д.Маринова/                        


