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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 

Директор на Териториална дирекция 

„Държавен резерв” гр. Пловдив 

           

Дата: ................................... 

 

 

О Б О Б Щ Е Н 

 

П Р О Т О К О Л 

  

  

I. На 23.09.2015 г. в 10 ч. в административната сграда на ТД ДР - Пловдив, комисия 

назначена със Заповед № РД-09-27/07.09.2015 г. на Директора на ТД “Държавен резерв”, в 

състав: 

Председател: Милен Фургьов – главен експерт в отдел ФДАПО при ТД ДР - Пловдив и 

Членове: 1. Веселина Гошева – главен юрисконсулт в отдел ФДАПО при ТД ДР - Пловдив; 

2. Георги Пр. Георгиев – изпълнител в сектор „Долна махала”, отдел УСБКРЗ при 

ТД ДР - Пловдив, 

е разгледала подадените оферти за участие в обществена поръчка чрез публична 

покана с предмет „Техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили 

от марките "Рено" и "Пежо", собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и 

военновременни запаси” гр. София, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за 

срок от 1 (една) година“. 

В определения час за отваряне на офертите не са присъствали представители на 

участниците, средствата за масово осведомяване, както и други лица. 

Председателят и всички членове на комисията са попълнили декларации по чл.35, 

ал.1, т.2-4 от ЗОП, във връзка с чл.101 г, ал.2 от ЗОП. 

В срока на валидност на публичната покана в деловодството на ТД ДР – Пловдив са 

постъпили три оферти: 

 

При разглеждане на офертите комисията е установила следното: 

 

1. В Оферта с вх. №2039/18.09.2015 г. с подател „София Франс Ауто - Пловдив” 

ЕООД, участникът е посочил срок на валидност 30 дни от датата, определена като краен срок 

за получаване на офертите, а изискването в публичната покана е срока на валидност да е не 

по-малко от 90 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

На основание чл. 101 г, ал. 1от ЗОП, във вр. с чл. 58, ал. 5 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви и военновременни запаси 

и запаси по ЗЗНН комисията е изискала от участника с оглед изясняване на несъответствието 

да уточни в срок от 5 работни дни от получаване на Протокол №1/23.09.2015 г. срока на 

валидност на подадената от него оферта. 

 

№ Вх.№  Фирма 

1 2039/18.09.2015 г. „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив 

2 2041/18.09.2015 г. „Фулда България“ ООД гр. Хасково 

3 2042/18.09.2015 г. „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив 
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2.В Оферта с вх. №2041/18.09.2015 г. с подател „Фулда България“ ООД гр. Хасково 

участникът не е приложил Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – 

приложение №3 към публичната покана. 

На основание чл. 101 г, ал. 1от ЗОП, във вр. с чл. 58, ал. 5 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви и военновременни запаси 

и запаси по ЗЗНН, комисията е изискала от участника да представи липсващата декларация в 

срок от 5 работни дни от получаване на Протокол №1/23.09.2015 г. 

 

3. В Оферта с вх. №2042/18.09.2015 г. с подател „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив 

участникът не е посочил правното основание, на което ползва сервизната база с адрес ул. 

„Остромила“ №37 и не е конкретизирал дейностите по техническото обслужване на 

автомобилите във всяка от сервизните бази. 

На основание чл. 101 г, ал. 1от ЗОП, във вр. с чл. 58, ал. 5 от Вътрешните правила за 

възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви и военновременни запаси 

и запаси по ЗЗНН, комисията е изискала от участника да представи доказателства за 

правното основание, на което ползва сервизната база и направи необходимите уточнения в 

срок от 5 работни дни от получаване на Протокол №1/23.09.2015 г. 

 

II. На 06.10.2015 г. в 10 ч. в административната сграда на ТД ДР - Пловдив комисия, 

назначена със Заповед № РД-09-27/07.09.2015 г. на Директора на ТД “Държавен резерв” се 

събра, за да разгледа постъпилите допълнителни документи и уточнения от участниците, 

изискани от комисията с Протокол №1//23.09.2015 г. 

Комисията пристъпи към разглеждане на представените документи по реда на тяхното 

постъпване и констатира следното: 

1. С писмо с вх.№1946/30.09.2015г. участникът „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД 

гр. Пловдив е представил в срок уведомление, в което посочва, че е допуснал техническа 

грешка в подадената оферта и като срок на валидност на ценовото предложение да се счита 

90 календарни дни от датата, определена като краен срок за получаване на оферти. 

Комисията единодушно приема, че „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. 

Пловдив е представил всички необходими документи, посочени в Раздел II от публичната 

покана, офертата на участника отговаря на техническите изисквания, посочени от 

възложителя, с оглед на което допуска дружеството до по-нататъшно участие в обществената 

поръчка. 

2. С писмо с вх.№1946/01.10.2015г. участникът „Фулда България“ ООД гр. Хасково е 

представил в срок Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП – приложение №3 

към публичната покана. 

Комисията единодушно приема, че Фулда България“ ООД гр. Хасково е представил 

всички необходими документи, посочени в Раздел II от публичната покана, офертата на 

участника отговаря на техническите изисквания, посочени от възложителя, с оглед на което 

допуска дружеството до по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

3. С писмо с вх.№2157/02.10.2015г. участникът „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив е 

представил в срок уточнение, че при невъзможност дадена дейност да бъде извършена в 

базата на „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив тя ще бъде пренасочвана към база на трето лице. Към 

писмото е приложена Декларация по чл.51а от ЗОП от Васил Танев Танев – управител на 

„Васил Танев“ ЕООД гр. Пловдив, в която последният декларира, че е на разположение да 

осигури ресурси за изпълнение на обществената поръчка. 

Съгласно чл.51а от ЗОП участникът може да докаже съответствието си с изискванията 

за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети 

лица. В този случай освен документите, определени от възложителя за доказване на 

съответните технически възможности и/или квалификация, участникът представя 

доказателство, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези 

трети лица. В подадената оферта „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив не е заявил, че ще използва 
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ресурсите на трето лице, нито е представил доказателства, че ще разполага с такива ресурси 

за периода на изпълнение на поръчката, съобразно изискването на чл.51а от ЗОП. 

Заявяването от страна на „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив, че при изпълнение на поръчката ще 

използва ресурсите на друго юридическо лице, по повод разяснения поискани му от 

комисията по реда на чл. 68 от ЗОП, съставлява недопустимо изменение на техническото му 

предложение по смисъла на чл. 68, ал.11, т.2, б. б) от ЗОП. 

В допълнение ресурсът на третото лице, който може да бъде ангажиран, следва да 

бъде само от материално естество - финансов ресурс, технически ресурс или човешки т.е. 

ресурсите, които могат де се използват, следва да бъдат прехвърлими. В представените 

документи участникът „Ем Ойл“ ЕООД гр. Пловдив не конкретизира какви по вид ресурси 

на третото лице ще използва, нито представя доказателства, че ще разполага с тях в периода 

на изпълнение на поръчката. Доказването на чужди ресурси по чл. 51а от ЗОП се осъществя 

чрез наличието на облигационно отношение като наем, лизинг, право на ползване и др. 

Участникът е приложил единствено декларация, изготвена по обр.№8 към приложение №1 

от Правилник за прилагане на ЗОП, т.нар. „декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на 

експерт“. Така представената декларация не доказва съответствието на техническите 

възможности на участника с изискванията на възложителя. В допълнително изисканите 

разяснения участникът не конкретизира също и дейностите по техническото обслужване на 

автомобилите във всяка от сервизните бази. 

С тези мотиви на основание чл.69, ал.1, т.1 във връзка с чл.51а, ал.1 от ЗОП, 

комисията предлага за отстраняване участника в процедурата. 

 

III. Комисията продължи с разглеждане на ценовите предложения на „София Франс 

Ауто - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив и „Фулда България“ ООД гр. Хасково, допуснати до по-

нататъшно участие в процедурата и ги класира по критерий „най-ниска цена” за техническо 

обслужване и текущ ремонт за 1 (един) сервизен час в лева без включен ДДС в следния ред: 

 

 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили 

от марките "Рено" и "Пежо", собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и 

военновременни запаси” гр. София, стопанисвани от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за 

срок от 1 (една) година“ с класирания на първо място участник - „Фулда България“ ООД гр. 

Хасково. 

 

 

 

Подписи на комисията: 

 

Председател: Милен Фургьов........................ 

 

Членове:  1. Веселина Гошева ................. 

 

   2. Георги Пр. Георгиев................ 

Място Кандидат 

Цена за  техническо обслужване и 

текущ ремонт за 1 (един) сервизен 

час в лева без включен ДДС 

1 „Фулда България“ ООД гр. Хасково  6,99 лв. 

2 
„София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД 

гр. Пловдив 
19,60 лв. 


