ПРОТОКОЛ №1
от заседание на комисия, назначена със Заповед № РД-09-36/10.05.2016г. на Председателя на
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) да отвори,
разгледа, оцени и класира представените оферти в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на МПС за нуждите на ДА ДРВВЗ”, открита с
Решение № 1630/24.03.2016г. Съгласно §18 от Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за обществените поръчки (ЗОП) - (Обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016г., в сила от
15.04.2016г.), възлагането на обществени поръчки, за които до влизането в сила на новия
закон е взето решение за откриване, се приключват по досегашния ред.
I. На 11.05.2016г. в гр. София, в административната сграда на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”, ет. 1, заседателна зала, в 11:00 ч. се събра
комисия в състав:
Председател:
Любен Бояров – началник отдел "Управление на собствеността" към Дирекция
"Финансово-стопански дейности и управление на собствеността";
Членове:
Велизар Илиев – началник отдел „Административен и контрол върху резервите и
запасите" в Териториална дирекция „Държавен резерв“ – гр. Плевен;
Григор Григоров – държавен експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и
продажби” към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”;
Юлия Митева – старши експерт в отдел „Финансови дейности, административноправно обслужване и поддържане на складови бази" в Териториална дирекция „Държавен
резерв“ – гр. Велико Търново;
Мартин Киров – младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и
продажби” към Дирекция „Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване”.
В съответствие с получения списък по чл. 68, ал. 1 от ЗОП (отменен) комисията
установи, че в деловодството на ДА ДРВВЗ са подадени в определения срок до 17:00 ч. на
04.05.2016 г. 2 (две) оферти от следните участници:
1. Оферта с вх. № 2470/04.05.2016г. в 15:59 часа от „Алианс ауто Варна“ ООД;
2. Оферта с вх. № 2471/04.05.2016г. в 16:06 часа от „Омникар ауто“ ООД.
След запознаване със списъка на участниците в процедурата, членовете на комисията
подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП (отменен).
На откритото заседание присъства г-н Юлиян Ангелов – упълномощен представител
на участника „Омникар ауто“ ООД с приложено пълномощно.
II. Съобразно изискванията на чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП (отменен), Комисията
отвори офертите по реда на тяхното постъпване, както следва:
1. Комисията отвори офертата на „Алианс ауто Варна“ ООД и констатира, че е
подадена в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 57 от ЗОП
(отменен) и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че офертата на
участника съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика с наименование съответно
Плик № 1 „Документи за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и
Плик № 3 „Предлагана цена”. Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3
"Предлагана цена" на участника. Съгласно изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП (отменен)
председателят на комисията покани конкурентен представител да подпише Плик № 3
"Предлагана цена" на „Алианс ауто Варна“ ООД, като това бе извършено от г-н Юлиян
Ангелов – упълномощен представител на участника „Омникар ауто“ ООД с приложено
пълномощно.
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Заседанието на комисията продължи с отваряне на плик № 2 "Предложение за
изпълнение на поръчката". В съответствие с изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП (отменен)
документите, съдържащи се в този плик, бяха подписани от г-н Юлиян Ангелов –
упълномощен представител на участника „Омникар ауто“ ООД и от трима от членовете на
комисията. След извършване на това действие председателят на комисията отвори плик № 1
"Документи за подбор" на участника, като оповести документите и информацията, която се
съдържа в плика и провери съответствието им с приложения списък на документите от
участника по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (отменен).
2. Комисията отвори офертата на „Омникар ауто“ ООД и констатира, че е подадена в
запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, в съответствие с чл. 57 от ЗОП (отменен)
и с изискванията на възложителя. Комисията констатира, че офертата на участника съдържа
три отделни запечатани непрозрачни плика с наименование съответно Плик № 1 „Документи
за подбор”, Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана
цена”. Трима от членовете на комисията подписаха плик № 3 "Предлагана цена" на
участника.
Заседанието на комисията продължи с отваряне на плик № 2 "Предложение за
изпълнение на поръчката". В съответствие с изискванията на чл. 68, ал. 4 от ЗОП (отменен)
документите, съдържащи се в този плик бяха подписани от трима от членовете на комисията.
След извършване на това действие председателят на комисията отвори плик № 1 "Документи
за подбор" на участника, като оповести документите и информацията, която се съдържа в
плика и провери съответствието им с приложения списък на документите от участника по чл.
56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (отменен).
След като приключи с гореописаните публични действия, комисията информира
присъстващия представител на участника „Омникар ауто“ ООД, че проверката на
представените документи и съответствието им с критериите за подбор, поставени от
Възложителя, ще се проведат в закрито заседание, с което публичната част на заседанието
приключи.
III. В закрито заседание комисията продължи своята работа с проверка по същество
на документите, съдържащи се в плик № 1 „Документи за подбор” на участниците в
процедурата като констатира следното:
1. Плик № 1 “Документи за подбор” от офертата на участника „Алианс ауто Варна“
ООД:
В плика „Документи за подбор” от офертата на участника е приложен списък на
съдържащите се в нея документи и информация, който е подписан от участника, съобразно
изискването на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (отменен) и изискването на възложителя, посочено
в раздел IІ от документацията за участие.
Всички изискани от възложителя документи са представени, като същите са редовни и
от тях е видно, че участникът „Алианс ауто Варна“ ООД е изпълнил изискванията по
отношение на критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата,
за която същият е представил оферта.
С оглед на горното комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата.
2. Плик № 1 “Документи за подбор” от офертата на участника „Омникар ауто“ ООД:
В плика „Документи за подбор” от офертата на участника е приложен списък на
съдържащите се в нея документи и информация, който е подписан от участника, съобразно
изискването на чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (отменен) и изискването на възложителя, посочено
в раздел II от документацията за участие.
Всички изискани от възложителя документи са представени, като същите са редовни и
от тях е видно, че участникът „Омникар ауто“ ООД е изпълнил изискванията по отношение
на критериите за подбор, поставени в документацията за участие в процедурата, за която
същият е представил оферта.

2

С оглед на горното комисията реши, че участникът следва да бъде допуснат до понататъшно участие в процедурата.
IV. Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите, съдържащи се
в плик № 1 за съответствие на участниците с критериите за подбор, поставени от
възложителя, комисията реши да допусне до етап разглеждане на плик № 2 „Предложение за
изпълнение на поръчката” следните участници:
- „Алианс ауто Варна“ ООД
- „Омникар ауто“ ООД
Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на Плик № 2
„Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници като констатира, че
същите съответстват на изискванията на възложителя.
V. Въз основа на констатираното на етап разглеждане на документите, съдържащи се
в плик № 2, комисията реши да допусне до етап разглеждане на плик № 3 „Предлагана цена”
следните участници:
- „Алианс ауто Варна“ ООД
- „Омникар ауто“ ООД
VI. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП (отменен) комисията ще обяви чрез съобщение
в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти на
участниците.

Председател:

11.05.2016г.
гр. София

………П…………
/ Любен Бояров /
Членове:
.............П..................
/ Велизар Илиев /
................П...............
/ Григор Григоров /
...............П................
/ Юлия Митева /
...............П..................
/ Мартин Киров/
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