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УТВЪРЖДАВАМ:........П........... 

 

КОСТАДИН ТОШКОВ 
И.Д. Директор на Териториална дирекция 

”Държавен резерв” гр. Пловдив 

Заповед № ЧР-14-1-772/21.11.2017 г. 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

  

  

Днес 29.11.2017 г. в гр. Пловдив, в административната сграда на ТД "Държавен 

резерв" - Пловдив, ет.2, стая №6 в 10 ч. комисия назначена със Заповед №РД-09-

31/28.11.2017 г. на Директора на ТД ДР – Пловдив, в състав: 

Председател: инж. Милен Фургьов – главен експерт в сек. ФПДУС, отдел ФДАПО при ТД 

ДР - Пловдив и 

Членове: 1. Латинка Коралова – главен юрисконсулт в сек. ФПДУС, отдел ФДАПО при ТД 

ДР - Пловдив; 

2. Пламен Димитров - главен експерт в сек. ФПДУС,отдел ФДАПО при ТД ДР - 

Пловдив 

се събра, за да получи, разгледа и оцени по критерий за възлагане: „най-ниска 

цена” представените оферти по обществена поръчка с предмет: „Извънгаранционно 

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 1 (една) година“, провеждана по реда на Глава 

двадесет и шест от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Комисията получи Списък на подадените оферти (Приложение №4 към чл.38, ал.2 от 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки и за 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 обявата (до 17:30 ч. на 

23.11.2017 г., удължен до 17:30 ч. на 27.11.2017 г.): 

 

 

Председателят и всички членове на комисията са попълнили декларации по чл.103, 

ал.2, от ЗОП, във връзка с чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП. 

Офертата е получена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Върху 

плика са посочени всички изискуеми от възложителя реквизити. 

В определения час за отваряне на офертите не присъстваха представители на 

участника. 

 

Комисията пристъпи към отваряне на офертата и констатира следното: 

 

Оферта с вх. №2979/23.11.2017 г. с подател „Фулда България” ООД гр. Хасково 

съдържа всички документи съгласно публикуваната обява, същите са редовни и са в 

изискуемата от Възложителя форма, отговарят на изискванията на Възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП, поради което комисията допуска дружеството до разглеждане на 

ценовото му предложение. 

Ценовото предложение на „Фулда България” ООД гр. Хасково е попълнено и 
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подписано съгласно изискванията в обявата, като участникът е предложил следните 

единични цени за изпълнение на услугата: 

- По показател П1, цената за техническо обслужване и ремонт за 1 (един) сервизен час 

е в размер на 12,50 (дванадесет лв. и петдесет ст.) лв. без вкл. ДДС 

- По показател П2, цената за транспортиране на авариралото МПС е в размер на 0,66 

(шестдесет и шест ст.) лв. за километър без вкл. ДДС. 
Комисията пристъпи към оценка на офертата по обявения критерий за възлагане - 

„най-ниска цена”. Съгласно утвърдената методика, „Фулда България” ООД получава 

комплексна оценка КО = П1 + П2 от 100 точки (максималния брой точки). 

Във връзка с гореизложеното, комисията класира офертата на единствения участник 

на първо място. 

Комисията предлага на Директора на ТД ДР – Пловдив на основание чл.76, ал.2 от 

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки и за продажби на 

държавни резерви, военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, да сключи договор за 

възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно 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 1 (една) година“ с класирания на първо място участник – 

„Фулда България” ООД гр. Хасково. 

Настоящият протокол се представя на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП на 

Възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

Подписи на комисията: 

 

Председател: инж. Милен Фургьов..............П............. 

 

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

 

   2. Пламен Димитров..............П............... 


