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УТВЪРЖДАВАМ: 

 

ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 

Директор на Териториална дирекция 

„Държавен резерв” гр. Пловдив 

           

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

 

П Р О Т О К О Л 

  

  

Днес 06.11.2015 г. в 10 ч. в административната сграда на ТД ДР - Пловдив, на 

основание чл.101 г, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 70 от Вътрешните 

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

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, се събра комисия в състав: 

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

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

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

ТД ДР - Пловдив, 

назначена със Заповед № РД-09-33/20.10.2015 г. на Директора на ТД “Държавен 

резерв” Пловдив със следната задача съгласно заповедта: 

Да получи, разгледа по реда на тяхното постъпване и оцени офертите, подадени по 

публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП с 

предмет „Техническо обслужване-поддръжка и текущ ремонт на товарен автомобил Пежо 

„Боксер“, собственост на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” гр. 

София, стопанисван от ТД "Държавен резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година“. 

В определения час за отваряне на офертите не присъстваха представители на 

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

Комисията получи Списък на подадените оферти (Приложение №6 към чл.36, ал.2 от 

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

военновременни запаси и запаси по ЗЗНН), ведно с една оферта подадена в деловодството на 

ТД ДР – Пловдив в срока на валидност на публичната покана: 

 

 

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. 

 

Комисията разгледа постъпилата оферта и констатира следното: 

Оферта с вх. №2402/05.11.2015 г. с подател „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. 

Пловдив съдържа: 

- Ценово предложение; 

- Техническо предложение, ведно със Сертификат за одобрение №SOF0368498/5 от 

09.04.2015 г., списък на техническите лица в механичен сервиз на „София Франс Ауто - 

Пловдив” ЕООД и Договор за наем от 19.11.2007 г. и Анекс към него от 19.11.2012 г.; 

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП; 

- Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора; 

- Декларация във връзка с чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП; 

- Декларации за съгласие за участие като подизпълнител – 4 бр.; 

- Пълномощно на Румен Нанков Мичоков. 

Подадената оферта отговаря на изискванията на чл. 101в от ЗОП. 

№ Вх.№  Фирма 

1 2402/05.11.2015 г. „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив 
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Дружеството е представило всички изискуеми документи. 

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

Пловдив е представило всички необходими документи, посочени в Раздел III 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. 

Ценовото предложение на „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив за 

изпълнение на услугата е 19,60 лв. (деветнадесет лв. и 60 ст.) без включен ДДС за 1 (един) 

сервизен час. 

Комисията предлага на Възложителя на основание чл.101д, ал.1 от ЗОП, да сключи 

договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Техническо обслужване-поддръжка 

и текущ ремонт на товарен автомобил Пежо „Боксер“, собственост на Държавна агенция 

“Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София, стопанисван от ТД "Държавен 

резерв" – Пловдив за срок от 1 (една) година“ със „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. 

Пловдив. 

 

 

 

Подписи на комисията: 

 

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

 

Членове:  1. Латинка Коралова ................. 

 

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


