
  
 

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: 

 Директор ТД ДР - Варна: 

      __________________ 

                      / Огнян Иванов / 

 

  П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 1 

 

      Днес,  21.10.2016г., в административната сграда на ТД  "Държавен резерв", 

гр. Варна комисия, назначена със  Заповед № РД-10-233/21.10.2016г. на Директора на 

ТД  "Държавен резерв", гр. Варна в състав: 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Огнян Николов Димитров – началник  отдел ФДАПО в ТД ДР Варна 

и членове:          1. Пламен Петков Маринов - началник сектор УС в ТД ДР Варна  

     2. Екатерина Стойчева Иванова–старши юрисконсулт в ТД ДР Варна 

 

се събра, за да получи, отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти по критерий «най-

ниска цена» за участие в обществена поръчка с предмет  „Извършване на техническо 

обслужване и ремонт на леки автомобили, собственост на  ТД „Държавен резерв” 

гр. Варна, за срок от 1 (една) година“.  

 

        I. Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна присъстващите със 

списъка на постъпилите оферти в определения в обявата срок за получаването им, 

съгласно който в деловодството на ТД „ДР“ гр. Варна са постъпили 3 /три/ оферти: 

                    

            

1. „Карио“ ООД, гр. Сливен с вх. №2335/19.10.2016г. 

2.  „В АУТО“ ЕООД, гр. Варна с вх. №2337/19.10.2016г. 

3.   „М.И.Г.“ ООД, гр. Варна с вх. №2346/20.10.2016г. 

 

         След като се установи, че комисията е в пълен състав, всички членове попълниха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

         Постъпилите оферти са получени в запечатани, непрозрачни пликове с 

ненарушена цялост. Върху пликовете са посочени всички изискуеми от възложителя 

реквизити.     

         На заседанието присъстваха г-н Веселин Кирилов – управител на участника „В 

АУТО“ ЕООД, гр. Варна и Маринела Неделчева, представител на „В АУТО“ ЕООД, гр. 

Варна, с приложено пълномощно. 

 

       

 

 

 

 



         В изпълнение на разпоредбата на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, комисията пристъпи към 

отваряне на опаковките с оферти по реда на тяхното постъпване, както следва :   

   

1. Оферта с вх. №2335/19.10.2016г. от   „Карио“ ООД, гр. Сливен 

       Комисията отвори опаковката с офертата на участника „Карио“ ООД, гр. Сливен 

оповести нейното съдържание и обяви неговото ценово предложение  : 

- 5,55 лв. /пет лева и петдесет и пет стотинки/ часова ставка без ДДС при 

извършване на техническо обслужване и ремонти 

- 0,05 лв. /пет стотинки/ без включен ДДС за превоз на автомобил с повреда до 

сервизната база на изпълнителя, но не за повече от 20 /двадесет/ километра 

разстояние      

 

 

2. Оферта с  вх.№2337/19.10.2016г. от   „В АУТО“ ЕООД, гр. Варна 

 

 Комисията отвори опаковката с офертата на участника „В АУТО“ ЕООД, гр. 

Варна, оповести нейното съдържание и обяви неговото ценово предложение :   

- 3,33 лв. /три лева и тридесет и три стотинки / часова ставка без ДДС при 

извършване на техническо обслужване и ремонти 

- 0,01 лв. /една стотинка/ без включен ДДС за превоз на автомобил с повреда до 

сервизната база на изпълнителя, но не за повече от 20 /двадесет/ километра 

разстояние      

   

3. Оферта с  вх.№2346/20.10.2016г. от   „М.И.Г.“ ООД, гр. Варна 

 

   Комисията отвори опаковката с офертата на участника „М.И.Г.“ ООД, гр. 

Варна, оповести нейното съдържание и обяви неговото ценово предложение.    

-  10,00 лв. /десет  лева / часова ставка без ДДС при извършване на техническо 

обслужване и ремонти 

-  0,20 лв. /двадесет стотинки/ без включен ДДС за превоз на автомобил с повреда 

до сервизната база на изпълнителя, но не за повече от 20 /двадесет/ километра 

разстояние      

  

 

  II. Комисията продължи работата си в закрито заседание с проверка по същество 

на документите, съдържащи се в офертата на участниците, като констатира следното: 

 

1. Оферта с вх. №2335/19.10.2016г. от   „Карио“ ООД, гр. Сливен 

          Комисията разгледа представените от дружеството документи, като констатира, 

че липсва подписан от участника списък на услугите, които са идентични или сходни с 

предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателства за извършената услуга съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, 

Образец №10, както и списък с техническото оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съобразно чл. 64, ал. 1, т. 4 и 9 от ЗОП.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Оферта с  вх.№2337/19.10.2016г. от   „В АУТО“ ЕООД, гр. Варна 

           Комисията разгледа представените от дружеството документи и  констатира, че 

съответстват на изискванията на възложителя. 

 

3.Оферта с  .№2346/20.10.2016г. от   „М.И.Г.“ ООД, гр. Варна 

            Комисията разгледа представените от дружеството документи, като констатира, 

че липсва Образец №10. 

 

 

Във връзка с гореизложеното Комисията единодушно реши: 

 

      1.  С писма да се изискат официално от участниците „Карио“ ООД, гр. Сливен и 

„М.И.Г.“ ООД, гр. Варна гореописаните документи, които трябва да бъдат 

представени в 5-дневен срок от получаването на писмата. При непредставянето на 

някой от горепосочените документи, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно 

участие в обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:       ______________ 

             /О. Димитров/    

                    членове: ______________  

           /П. Маринов / 

                                               ______________ 
                                               Е. Иванова/  

                                               


