
                                                  ДЪРЖАВНА  АГЕНЦИЯ 

            "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ" 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” - ВРАЦА 
Враца 3000, ул."Илия Кръстеняков" № 2, тел.: 092 665701, факс: 092 660216, e-mail: drvratza@abv.bg 

 

Изх.№ П-61/27.04.2015 г. 

П Р О Т О К О Л № 1/27.04.2015 г. 

  от дейността на комисия, назначена със Заповед № 10-05-55/16.03.2015 год. на       

ИД.Директора на ТД ДР Враца, за оценяване и класиране на подадените оферти за 

процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „А” от ЗОП с предмет: 

„Извършване на транспортна услуга по превоз на товари, за нуждите на ТД ДР Враца” 

Комисия в състав: 

Председател: инж.Митка Стайкова Петкова - Главен експерт отдел УСБКРЗ в ТД ДР 

Враца 

      и членове: 1. Грета Иванова Червеняшка – Старши счетоводител отдел ФДАПО в 

ТД ДР Враца 

 2.Светла Дашкова Спасова - Ст.юрисконсулт отдел ФДАПО в ТД ДР 

Враца,  

     с резервни членове: 1. Хати Велинова Петрова - Главен експерт сектор СБ Враца 

в ТД ДР Враца 

 

       Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, с 

предмет: „Извършване на транспортна услуга по превоз на товари, за нуждите на ТД ДР 

Враца” са уведомени заинтересованите лица, че на основание чл.101г, ал.3 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), отварянето на офертите ще се състои на 27.04.2015 г. от 10:00 

часа в гр.Враца, административната сграда на Териториална дирекция „Държавен резерв“, с 

адрес: ул.“Илия Кръстеняков“ № 2. 

       При отварянето на офертите право да присъстват имат лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП. 

       На определената за отваряне на офертите дата 27.04.2015 г., 10,00 часа се събра 

комисията за разглеждане на офертите. Отварянето на офертите е публично, но няма 

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.1, т. 2 – 4 от ЗОП и пристъпиха към отваряне на офертите. 

         Комисията провери по реда на постъпване получените в деловодството оферти и 

установи наличието на една оферта: 

        1. „Борислав Борисов - ББ” ЕООД гр.Лом, ул.”Крали Марко”, № 4, с входящ № 

563/23.04.2015 г., 09, 00 ч. – с ценово предложение 2 700 лв. без ДДС. 

      Съгласно предварително обявените условия участниците следва да представят оферта, 

отговаряща на изискванията на чл.101в от ЗОП, която да съдържа: 

1. Данни за лицето, което прави предложението. 



2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от 

Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 

търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 

3. Ценово предложение, попълнено по образец Приложение № 1 от публичната покана. 

4. Техническо предложение, попълнено по обр. Приложение № 2 от публичната покана. 

5. Срок на валидност на офертата. 

6. Доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката по чл.51, ал.1, т.9 

от ЗОП – Декларация с пълно подробно описание на техническото оборудване, с което 

разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 

7. Лиценз /и/ за извършване на превоз на товари, важащ на територията на РБ България и 

всички изискуеми във връзка с тази дейност документи, съгласно Закона за автомобилните 

превози, Наредба № 33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на РБ България, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване 

на автомобилен превоз на опасни товари и всички други приложими нормативни актове, 

регламентиращи дейността по превоз на товари. 

8. Допуска се участие на подизпълнители, което се удостоверява с декларация по чл.56, ал.1, 

т.8 от ЗОП. В случай, че не се използват подизпълнители, това обстоятелство се посочва в 

декларацията. 

9. Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договор класираният на първо място 

участник представя: 

- документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата 

по чл.47, ал.1, т.1 

- декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5. 

 

 

     I.     Офертата от  „Борислав Борисов - ББ” ЕООД гр.Лом съдържа следните документи:  

1. Удостоверение от Агенция по вписванията № 20150422104144/22.04.2015 г. – копие – 4 л. 

2. Документ за ЕИК – копие – 1 л. 

3. Лиценз № 195570002 за международен автомобилен превоз на товари от Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията – заверено копие – 1 л. 

4. Техническо предложение - оригинал – 2 бр. – 4 л. 

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5 от ЗОП – оригинал – 1 л. 

6. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП -  оригинал – 1 л. 

7. Ценово предложение - оригинал – 1 л. 

8. Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – оригинал – 1 л. 

9. Проект на договор – подписан от участника. 

10. Споразумение по чл.18 ЗЗБУТ – подписано от участника. 

 

    Към постъпилата оферта от „Борислав Борисов - ББ” ЕООД гр.Лом се установи липса на 

документ и наличие на несъответствие с критериите за подбор на Възложителя. Не е 



приложен изискуемият документ – срок на валидност на офертата.   Съобразно чл.58, ал.5 от 

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН са предприети действия за набавянето на 

липсващия документ.  

     Комисията изготви уведомително писмо, с което изисква от фирма „Борислав Борисов - 

ББ” ЕООД гр.Лом,  в 5 – дневен срок от получаването му да бъде предоставен липсващият 

документ – срок на валидност на офертата, в противен случай фирмата ще бъде отстранена 

от участие в процедурата.     

     Настоящият протокол е съставен на 27.04.2015 г. 

      

 

                                                                Председател:……………………..                       

                                                                                        /инж.М.Петкова/ 

 

                                                                  Членове:1………………………… 

                                                                                       /Г.Червеняшка/  

                                                                                2………………………… 

                                                                                                        /С.Спасова/ 

 

 

 

 


