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УТВЪРЖДАВАМ: 
 
ЛИЛЯНА ПАСКАЛЕВА 
Директор на Териториална дирекция 
„Държавен резерв” гр. Пловдив 
           
Вх. № 2559 / 19.09.2014 г 
 

 
 

П Р О Т О К О Л 
  
  
..   
  

Днес 18.09.2014 г. в ТД ДР - Пловдив, в изпълнение на чл.101д, ал.2 от ЗОП и Заповед 
№ РД-09-32/10.09.2014 г. на Директора на ТД “Държавен резерв” Пловдив, се събра комисия 
в състав: 
Председател: Милен Фургьов – главен експерт в отдел ФДАПО при ТД ДР-Пловдив; 
и Членове: 
1. Веселина Гошева – главен юрисконсулт в отдел ФДАПО при ТД ДР-Пловдив; 
2. Цветелина Чолакова – старши счетоводител в отдел ФДАПО при ТД ДР-Пловдив. 

Комисията изпрати покани за преговори на следните три дружества; „Ауто Ташев” 
ООД, „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД и „Омникар ауто” ООД гр. Пловдив. На 
15.09.2014 г. в ТД ДР – Пловдив се явиха представители на „Ауто Ташев” ООД и „София 
Франс Ауто - Пловдив” ЕООД. „Омникар ауто” ООД гр. Пловдив не изпрати свой 
представител за провеждане на преговори. 

Комисията обобщи резултатите от проведените преговори с „Ауто Ташев” ООД и 
„София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД за избор на изпълнител за техническо обслужване-
поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили собственост на Държавна агенция 
“Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София, стопанисвани от ТД "Държавен 
резерв" – Пловдив за срок от една година. 

Във връзка с проведените преговори в деловодството на ТД "Държавен резерв" – 
Пловдив са постъпили следните оферти: 

 
След получаването на офертите председателят и всички членове на комисията са 

попълнили и представили декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП, за обстоятелствата по чл.35, 
ал.1, т. 2 от ЗОП. 

Комисията разгледа постъпилите оферти и констатира следното: 
• Оферта с вх. №2559/18.09.2014 г. с подател „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. 

Пловдив съдържа: Техническо предложение, Ценово предложение, свидетелство за съдимост 
рег.№86420/13.08.2014 г., Декларация по чл. 47, ал. 1 т.2 и т.3, ал.2, т.1, 2а, 3 и 4 и ал.5, т.2 от 
ЗОП, Декларация по чл. 47, ал.1,б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д”, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП, Договор 
за наем от 19.11.2007 г. и Анекс от 19.11.2012 г. към Договор за наем от 19.11.2007 г. и 
Справка от търговския регистър. 
• Оферта с вх. №2623/18.09.2014 г. с подател „Ауто Ташев” ООД гр. Пловдив съдържа: 
Декларация, че дружеството отговаря на техническата спецификация и Ценово предложение. 
Комисията счита, че подадените оферти отговарят на изискванията на чл101в от ЗОП. 

Вх. № Фирма 
2559/18.09.2014 г. „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив 
2623/18.09.2014 г. „Ауто Ташев” ООД гр. Пловдив 



стр. 2/2 

Комисията, след като разгледа офертите на „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. 
Пловдив и „Ауто Ташев” ООД гр. Пловдив, ги класира по критерий на възлагане „най-ниска 
цена” за един сервизен час труд, съгласно представените ценови предложения в следния ред: 

Първо място - „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив – 17,50лв./ч. без 
ДДС; 

Второ място - „Ауто Ташев” ООД гр. Пловдив – 40,00 лв./ч. без ДДС. 
Комисията предлага на Директора на ТД „Държавен резерв” да се сключи договор за 

техническо обслужване - поддръжка и текущ ремонт на леки автомобили собственост на 
Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” гр. София, стопанисвани от 
ТД „Държавен резерв” - Пловдив със „София Франс Ауто - Пловдив” ЕООД гр. Пловдив, 
предложило най-ниска цена за изпълнение на услугата. 
 
Приложения:1. Оферта с вх. №2559/18.09.2014 г. - 11 листа и 1 бр. плик; 

2. Оферта с вх. №2623/18.09.2014 г. - 2 листа и 1 бр. плик; 
3. Декларации по чл. 35, ал.3 от ЗОП – 3 листа; 
4. Заповед № РД-09-32/10.09.2014 г. – 1 лист. 

 
Подписи на комисията: 
 
Председател:  Милен Фургьов      /п/ 
 
Членове:   1. Веселина Гошева ...../п/............ 
 
    2. Цветелина Чолакова..../п/............ 
 
 


