
                                                   Утвърждавам: 

                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……П………. 

/Станимир Пеев/ 

 
 

П Р О Т О К О Л   

 

Днес, 22.10.2015г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), ет. 1, стая № 102, в 11.00 ч. 

комисия, назначена със Заповед № РД-10-351/12.10.2015г. на Председателя на ДА ДРВВЗ, в 

състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Йончев – Главен експерт в отдел „Управление на собствеността” 

към дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността” 

  

ЧЛЕНОВЕ:  

 1. Мариела Виткина – Държавен експерт в отдел „Финансови дейности” към дирекция 

„Финансово – стопански дейности и управление на собствеността” 

 2. Григор Григоров – Държавен експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” 

 3. Снежана Парушева – Юрисконсулт в отдел ,,Правно – нормативно обслужване” 

към дирекция ,,Административно – правно обслужване и европейска координация” 

 4. Мартин Киров – Младши експерт в отдел ,,Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”  

  

 се събра, за да получи, разгледа и оцени подадените оферти за участие в обществена 

поръчка, чрез публична покана, с предмет „Извършване на техническо обслужване и ремонт 

на леки автомобили, собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и 

военновременни запаси”– Централно управление и ТД ДР гр. София”. 

 

След като се установи, че комисията е в пълен състав, на основание чл. 101г, ал. 2 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП), всички членове попълниха декларации за 

обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от ЗОП. 

 

В указания срок в деловодството на ДА ДРВВЗ са постъпили 3 (три) оферти: 

1. Оферта с вх. № 5241/21.09.2015г. от „ИНОКСИС 01” ООД; 

2. Оферта с вх. № 5243/21.09.2015г. от „КАРИО” ООД; 

3. Оферта с вх. № 5254/21.09.2015г. от „ТАРА КАР” ООД. 

 

На заседанието присъства г-жа Ралица Георгиева Сакутова – управител на „ТАРА 

КАР” ООД. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и 

констатира следното: 

 

І. Оферта с вх. № 5241/21.09.2015г. от „ИНОКСИС 01” ООД: 

Комисията отвори офертата на участника „ИНОКСИС 01” ООД и оповести неговите 

ценово и техническо предложение. 

Участникът предлага единични цени на услугите, както следва: 

По показател П1: Часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София е  в размер на 

9,40 лева (девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС. 

По показател П2: Цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД 

ДР София до сервизна база на Изпълнителя, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, e в 

размер на 0,00 (нула) лева без ДДС. 



 

След предложение от страна на председателя на Комисията, на основание 101г, ал.3 

от ЗОП, г-жа Ралица Сакутова подписа Ценовото предложение и Техническото предложение 

на участника. 

 

II. Оферта с вх. № 5243/21.09.2015г. от „КАРИО” ООД: 

Комисията отвори офертата на участника „КАРИО” ООД и оповести неговите 

ценово и техническо предложение. 

Участникът предлага единични цени на услугите, както следва: 

По показател П1: Часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София e в размер на 

12,00 (дванадесет) лева без ДДС. 

По показател П2: Цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД 

ДР София, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, e в размер на 1,00 (един) лева без 

ДДС. 

След предложение от страна на Председателя на комисията, на основание 101г, ал.3 

от ЗОП, г-жа Ралица Сакутова подписа  Ценовото предложение и Техническото предложение 

на участника. 

 

III. Оферта с вх. № 5254/21.09.2015г. от „ТАРА КАР” ООД: 

Комисията отвори офертата на участника „ТАРА КАР” ООД и оповести неговите 

ценово и техническо предложение. 

Участникът предлага единични цени на услугите, както следва: 

По показател П1: Часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София e в размер на 

7,90 лева (седем лева и деветдесет стотинки) лева без ДДС. 

По показател П2: Цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД 

ДР София до сервизна база на Изпълнителя, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, e в 

размер на 1,50 (един лев и петдесет стотинки) лева без ДДС. 

След предложение от страна на Председателя на комисията, на основание 101г, ал.3 

от ЗОП, г-жа Ралица Сакутова подписа  Ценовото предложение и Техническото предложение 

на участника. 

 

Съгласно чл. 58, ал. 4 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, 

продажби на държавни резерви, военновременни запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед № 

РД-10-259/19.09.2014г. на Председателя на ДА ДРВВЗ (ВП), приключи  публичната част от 

заседанието.  

 

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като констатира следното: 

 

І. Оферта с вх. № 5241/21.09.2015г. от „ИНОКСИС 01” ООД: 

Комисията разгледа по същество представените от „ИНОКСИС 01” ООД документи, 

като констатира, че са представени всички необходими документи, същите са редовни и са в 

изискуемата от Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП. 

След като разгледа ценовото предложение в офертата на участника, Комисията 

установи следното: 

Участникът по показател П2 - Цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА 

ДРВВЗ и ТД ДР София до сервизна база на Изпълнителя, но не повече от 20 (двадесет) км. 

разстояние, е предложил сума в размер на 0,00 (нула) лева без ДДС. Предложената цена за 

услугата не е съобразена с предварително заложената формула за изчисляване на 

финансовото предложение на Възложителя, поради което е невъзможно оценяването и 

класирането на участника. 

Съгласно съдебната практика към настоящия момент, Възложителят няма задължение 

да предвиди възможност за оценяването на предложения с числова стойност 0,00 (нула) лв. 



 

След като в случая съгласно формулата за оценяване, не е предвидена такава възможност, 

участникът е следвало да съобрази ценовото си предложение с определения начин за 

изчисляване на финансовото предложение и предложи стойност различна от нула. 

Възложителят не е предвидил начин за оценяване на предложения с нулева стойност. 

Предвид изложеното, при предложената нулева цена от участника става невъзможно 

обективно определяне на оценките на останалите участници, тъй като във всички случаи при 

заместима нулева стойност, оценката по този показател е нула. В тази насока са и Решения 

на Върховния административен съд с  №№ 1956/12.02.2014г. и № 8730/18.06.2012г. 

(приложения към настоящия протокол). 

С оглед гореизложеното офертата на участника не отговаря на предварително 

обявените от Възложителя условия и Комисията няма възможност да го оцени и класира. 

Комисията единодушно реши:  

 На основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, предлага за отстраняване участника 

„ИНОКСИС 01” ООД от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 

 

II. Оферта с вх. № 5243/21.09.2015г. от „КАРИО” ООД: 

Комисията разгледа по същество представените от „КАРИО” ООД документи, като 

констатира, че са представени всички необходими документи, същите са редовни и са в 

изискуемата от Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП. 

Комисията оцени офертата на участника, като установи следното: 

1. По показател П1, часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София, с тежест в 

комплексната оценка 80%, участникът получава 52,67 (петдесет и две цяло и шестдесет и 

седем) точки. 

2. По показател П2, цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и 

ТД ДР София до сервизна база на Изпълнителя, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, 

с тежест в комплексната оценка 20%,  участникът получава 20,00 (двадесет) точки. 

Комисията формира обща комплексна оценка (КО = ((П1 x 0,8) + (П2 x 0,2)) x 100)  за 

офертата на участника 72,67 (седемдесет и две цяло и шестдесет и седем стотни) точки. 

Комплексните оценки, оценките на показателите, подробно изложени в Приложение 

№ 1 към настоящия протокол. 

 

III. Оферта с вх. № 5254/21.09.2015г. от „ТАРА КАР” ООД: 

Комисията разгледа по същество представените от „ТАРА КАР” ООД документи, 

като констатира, че са представени всички необходими документи, същите са редовни и са в 

изискуемата от Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП. 

Комисията оцени офертата на участника, като установи следното: 

1. По показател П1, часовата ценова ставка в лв./час при извършване на техническо 

обслужване и ремонт на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и ТД ДР София, с тежест в 

комплексната оценка 80%, участникът получава 80,00 (осемдесет) точки. 

2. По показател П2, цена в лв./км. за превоз на автомобилите на ЦУ на ДА ДРВВЗ и 

ТД ДР София до сервизна база на Изпълнителя, но не повече от 20 (двадесет) км. разстояние, 

с тежест в комплексната оценка 20%,  участникът получава 13,33 (тринадесет цяло и 

тридесет и три стотни) точки. 

Комисията формира обща комплексна оценка (КО = ((П1 x 0,8) + (П2 x 0,2)) x 100)  за 

офертата на участника 93,33 (деветдесет и три цяло и тридесет и три стотни) точки. 

 

Комплексните оценки, оценките на показателите, подробно изложени в Приложение 

№ 1 към настоящия протокол. 

Във връзка с гореизложеното, Комисията класира офертите на участниците, както 

следва: 



 

1.На първо място офертата на „ТАРА КАР” ООД с Комплексна оценка – 93,33 

(деветдесет и три цяло и тридесет и три стотни) точки.  

2.На второ място офертата на „КАРИО” ООД с Комплексна оценка – 72,67 

(седемдесет и две цяло и шестдесет и седем стотни) точки. 

  

Класирането на участниците е извършено съгласно заложените показатели в 

публичната покана за оценка на офертите, като офертата  получила Комплексна оценка с 

най-голям брой точки се класира на първо място. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 101е от ЗОП и чл. 59, ал 1 от ВП, 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за възлагане на обществена поръчка 

с предмет „Извършване на техническо обслужване и ремонт на леки автомобили, 

собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”– Централно 

управление и ТД ДР гр. София”, с класирания на първо място участник - „ТАРА КАР” ООД. 

 

 

22.10.2015г.                                                                                  

гр. София 

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

                            / Георги Йончев / 

 

                                      

     Членове:                  ………П…………... 

                            / Мариела Виткина / 

 

 

                                                      

……П…………...       

                        / Григор Григоров / 

 

 

                                                      

………П………...  

                                              / Снежана Парушева / 

 

 

                                                                                                                                     

………П………...           

                                                                                                                  / Мартин Киров /  


