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Днес, на 20.06.2017г., Комисията, назначена със Заповед № РД-09-46/31.05.2017г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ, продължи работата си на закрито заседание с детайлна 

проверка на документите, съдържащи се в офертите на участниците, като констатира 

следното: 

 

1. Оферта с вх. № 2490/26.05.2017г. в 15:57ч.от „Омникар ауто” ООД. 

 

   След разглеждане по същество на представените документи, Комисията констатира, 

че участникът „Омникар ауто” ООД е декларирал, че отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, представил е всички изискуеми документи съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация и образците на документи към 

обществената поръчка. Техническото предложение е коректно попълнено и подписано от 

управителя на дружеството, като съдържащото се предложение е в пълно съответствие с 

изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.  

С оглед на горното Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка, а именно отваряне на пликa с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 

6+1 места“, за която участникът е подал оферта. 

 

2. Оферта с вх. № 2519/29.05.2017г. в 16:34ч.от „София франс ауто” АД. 

 

   След разглеждане на представените документи по същество, Комисията констатира, 

че участникът „София франс ауто” АД е декларирал, че отговаря на изискванията за лично 

състояние и критериите за подбор, представил е всички изискуеми документи съгласно 

изискванията на възложителя, техническата спецификация и образците на документи към 

обществената поръчка.  Представените Технически предложения за всяка от трите обособени 

позиции са коректно попълнени и подписани от управителя на дружеството, като 

съдържащите се предложения са в пълно съответствие с изискванията на възложителя, 

посочени в Техническата спецификация.  

С оглед на горното Комисията единодушно реши: допуска участника до по-нататъшно 

участие в обществената поръчка, а именно отваряне на пликът с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ по обособени позиции: 

  

- I-ва обособена позиция: „Доставка на 3 (три) броя минивана с пълноценни 6+1 

места“ 

- II–ра обособена  позиция: „Доставка на 1 (един) брой пикап с двойна кабина 4+1 

места” 

- III–та обособена позиция: „Доставка на 1 (един) брой пътнически бус 8+1 места” 

 

, за които участникът е подал оферта. 

 

 

3. Оферта с вх. № 2522/29.05.2017г. в 17:06ч. от „Еуратек ауто” ООД. 

 

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, чл. 108, т. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 8 и т. 9 от 

ЗОП, с Решение № 2024/12.06.2017г. на Председателя на ДА ДРВВЗ: 

 



 

 

- е прекратена горецитираната обществена поръчка в частта за обособена позиция № 

4: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 места” (на основание чл. 

110, ал. 1, т. 9 от ЗОП), поради наличието на необходимост от съществени промени в 

условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. 

 

 - е прекратена горецитираната обществена поръчка в частта за обособена позиция № 

5: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 места” (на основание чл. 

110, ал. 1, т. 8 от ЗОП), поради отпадане необходимостта от провеждане на процедурата или 

от възлагане на договора и това отпадане е в резултат на съществена промяна в 

обстоятелствата, която промяна е настъпила по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди при откриване на обществената поръчка.  

Във връзка с горното пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ по 

обособена позиция № 4: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 4+1 

места” и обособена позиция № 5: „Доставка на 1 (един) брой лек автомобил с пълноценни 

4+1 места”, не следва да бъдат отворени, съответно да бъдат оповестени ценовите 

предложения на участника „Еуратек ауто” ООД и за двете позиции, за които същият е подал 

оферти. 

 

Комисията реши, че следващото открито заседание ще се състои на 26.06.2017г. 

(понеделник) от 14:00 часа, когато ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения 

на допуснатите участници - „Омникар ауто” ООД и „София франс ауто” АД. На основание 

чл. 57, ал. 3 от ППЗОП комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа 

и мястото на отваряне на ценовите предложения на участниците. 

 

 

 

 

Дата: 20.06.2017г.                                                                Председател:           

                                                                                          

                                                                                                                          ……П…………….                          

                                                                           / Евдокия Педашенко /

       

      

                                                                                                        Членове: 

                    ..……..П……………. 

                                                                                    / Мариола Виткина / 

                      

  

                                                                                 ….……П……………. 

                                 / Веселин Иванов / 

                            

 

                               ...……П……………. 

           / Ива Захариева / 

 

                                                                                                                         

…...…П…..………..                   

                                                                                                                       /Мартин Киров /                                                             

 


