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УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

Директор ТД”Държавен резерв” 

Виолета Георгиева 

Дата: 11.08.2015г. 

 

Вх. № 921/11.08.2015г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

Днес 10.08.2015 г. в гр. Бургас, на основание чл. 14 ал. 4 от ЗОП и чл. 101 „г” от 

ЗОП, във връзка с чл. 71 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, 

продажби 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 

провеждане на  процедура по Глава 8 “а” от ЗОП с предмет „Извършване на 

техническо обслужване и ремонт на леки автомобили държавна собственост, 

управлявани от ДА ДРВВЗ, предоставени за служебно ползване на ТД „Държавен 

резерв” гр. Бургас за срок от 1 година”, съгласно Заповед № РД-09-76/20.07.2015 г. на  

Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, се събра комисия в състав: 

 

Председател: Евгени Петров Костадинов – Главен експерт в отдел УСБКРЗ към 

ТД ДР гр. Бургас; 

 

и Членове : 1. Владимир Иванов Йорданов  – Главен експерт в отдел ФДАПО 

към ТД ДР  гр. Бургас; 

                          2. Мима Димитрова Пенева  – Главен специалист в отдел 

ФДАПО към ТД ДР гр. Бургас 

 

със следната задача: 

 

 Да разгледа, обсъди и класира постъпилите ценови оферти за обществена 

поръчка по Глава осем “а” от ЗОП с предмет: „Извършване на техническо обслужване и 

ремонт на леки автомобили държавна собственост управлявани от ДА ДРВВЗ, 

предоставени за служебно ползване на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас за срок от 1 

година”. 

Председателят и всички членове на комисията са попълнили декларации по 

чл.35 ал. 1 ал. 2 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.101„г”, ал.2 от ЗОП. 
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Комисията констатира, че в срока за депозиране на оферти, обявен в публична 

покана по реда на Глава осем „а” от ЗОП, в деловодството на ТД „Държавен резерв” гр. 

Бургас е постъпила една оферта  с вх. № 915/07.08.2015 г. от фирма „ НИТ ОЙЛ” ООД 

гр. Бургас.  

Комисията се събра на 10.08.2015 г. в 10.00 часа в административната сграда на 

ТД „Държавен резерв” гр. Бургас намираща се на ул. „Александровска” № 9, ет. 3 със 

задача да получи, разгледа, оцени и класира по реда на тяхното постъпване подадените 

ценови предложения за участие в горепосочената процедура, като критерия за оценка е 

„икономически най-изгодна оферта”, в рамките на заложените средства по бюджетна 

сметка на ДА ДРВВЗ за 2015 г., съгласно класификатор на обществените поръчки 

/КОП/ за 2015 г. на ДА ДРВВЗ. 

Комисията разгледа постъпилата оферта и констатира следното:  

Оферта с вх. № 915/07.08.2015 г., съдържа данни за кандидата, техническо 

предложение за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на възложителя, 

ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка /единична часова ставка  

за извършване на техническо обслужване и ремонт - 9.95 лв./час и цена за превоз 

на автомобил на разстояние до 20 км. - 0.89 лв./км. без ДДС/, декларация за 

конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, декларация за съгласие с клаузите на 

проекта на договора и споразумение със ЗБУТ, списък на сервизите и техните адреси, 

деларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – 2 бр. и декларация за неизползване на 

подизпълнители. 

Комисията след като обсъди постъпилата оферта от „НИТ ОЙЛ” ООД гр. Бургас 

констатира, че подадените документи от кандидата отговарят на изискванията на 

обществената поръчка и я класира по определения критерий -  икономически най- 

изгодна оферта,  на първо място. 

На основание чл. 71 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, 

комисията предлага на Директора на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас да се сключи 

договор за „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили 

държавна собственост управлявани от ДА ДРВВЗ, предоставени за служебно ползване 

на ТД „Държавен резерв” гр. Бургас, за срок от 1 година”, с „НИТ ОЙЛ” ООД гр. 

Бургас. 
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Настоящият протокол, ведно с цялата документация да се представи на 

Директора на ТД „Държавен резерв” за утвърждаване съгласно чл. 101 „г”, ал. 1 и ал. 4 

от ЗОП и чл. 71 ал. 1 и ал. 2 от Вътрешните правила за възлагане на обществени 

поръчки, продажби на държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН.  

 

Приложения: 1. Оферта с вх. № 915/07.08.2015 г. 

                          2. Декларации по чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП – 3 бр. 

 

 

 

Подписи на комисията: 

 

Председател: Евгени Костадинов  .....................................   /п/                

 

и членове:  1. Владимир Йорданов......................................   /п/ 

  

                     2. Мима Пенева.................................................      /п/                

 


