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УТВЪРЖДАВАМ: 
ДИРЕКТОР 
НА ТД “Държавен резерв” 
гр. В.ТЪРНОВО 

 
   / Н. Костадинов / 

 
 

                                   П Р О Т О К О Л 
 

       Днес 02.12.2014 година, в изпълнение на Заповед № РД-10-313/ 
21.11.2014г. на Директора на ТД “ДР” гр. В. Търново, за възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана, за извършване на услуга за 
техническо обслужване и ремонт на леки и товарни автомобили собственост на 
ТД„Държавен резерв” гр. Велико Търново за нуждите на ТД „Държавен резерв” 
гр. Велико Търново, комисия в състав: 
 

Комисия в състав : 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Юлия Иванова Митева – Старши експерт в отдел 
„ФДАПОПСБ” при ТД “ДР” гр. В. Търново       
                     и членове: 
1.Вилма Валентинова Димитрова – Старши юрисконсулт в отдел 
„ФДАПОПСБ” при ТД “ДР” гр. В. Търново, 
2. Галя Иванова Гуркова – Старши счетоводител в отдел „ФДАПОПСБ” при ТД 
“ДР” гр.В. Търново, 
 
се събра и състави този протокол за следното: 

 
Комисията се събра в 16,40 часа в административната сграда на                     

ТД „Държавен резерв” гр.В.Търново на адрес ул.”Христо Ботев” №86, ет.3 със 
задача да получи, разгледа, оцени и класира офертите за техническо обслужване 
и ремонт на леки и товарни автомобили собственост, по критерий – 
„икономически най-изгодна оферта”. 

Председателя и членовете представят декларации за обстоятелствата по 
чл.35, ал. 1 и ал.2 от ЗОП във връзка с чл.101г ал.2 от ЗОП. 

 
Преди провеждане на процедурата, комисията провери по реда на 

постъпване получените в деловодството оферти и установи наличието на една 
оферта, както следва: 

 
1. „Авточойс”ООД , гр. Велико Търново с Вх.№1/01.12.2014г. в 16.25 часа  

 
Офертата е получена преди изтичането на крайния срок за подаване на 

оферти, в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, а върху него са 
посочени всички изискуеми от възложителя реквизити. 
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Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на офертата на участника, 

съдържащите се в нея документи и установи следното: 
 

1. „Авточойс”ООД , гр. Велико Търново с Вх.№1/01.12.2014г. в 16.25 часа  
С приложени към офертата документи:  
- административни сведения; 
- удостоверение за актуално състояние; 
- Решение №912/01.08.1997г. на ВТОС за фирмена регистрация; 
- декларации по чл.47, ал.1, ал2 и ал.5 от ЗОП; 
- оферта; 
- техническо предложение; 
- декларация за техническо оборудване; 
- Приложение 1 за декларация за техническо оборудване; 
- сертификат ISO 9001:2008 за сервиз и продажба на нови автомобили; 
- сертификат ISO 9001:2008 за годишни технически прегледи; 
- декларация - списък на сервизните бази; 
- декларация,че няма да се ползват подизпълнители; 
- ценово предложение 
 
 
Съгласно предварително обявените условия участниците следва да 

представят оферта, отговаряща на изискванията на чл.101в от ЗОП, която да 
съдържа: 

1.Данни за лицето, което прави предложението. 
2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е 
юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, 
когато участникът е физическо лице; 

3.Ценово и техническо предложение; 
4. Срок на валидност на офертата 
5. Съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП при сключване на договора, изпълнителят 

предоставя документи, издадени от компетентен орган, удостоверяващи 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП и декларация за липса на 
обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП,  ако не ги е предоставил предварително 
към офертата. 

6. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документи по 
чл.56, ал.1 т.1,4,5,6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към 
тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участникът не 
предвижда в обществената поръчка да участват подизпълнители, той представя 
декларация, че няма да бъдат ползвани такива. 
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Б/Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката: 
1. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за 

изпълнение на поръчката; 
2. Декларация- списък на сервизните бази на участника, с отдалеченост в 

километри от териториалните поделения на ТД "ДР" гр.В.Търново, ако има 
такива. Автосервизите трябва да са с препоръчителна отдалеченост не повече от 
20 км от населените места на териториалните поделения на ТД ДР 
гр.В.Търново, а разликата над посочените километри е за сметка на 
Изпълнителя. При възможност следва повредата да бъде отстранена от 
Изпълнителя на място в териториалното поделение. 

3. Участниците трябва да  притежават оборудване с машини и технически 
съоръжения, позволяващи извършването на текущ ремонт и цялостно 
поддържане в изправност на автомобилите, собственост на Възложителя 

 
В/Изисквания за качество: 
1. Влаганите резервни части, материали и консумативи да притежават 

необходимите документи за произход, гаранция и качество, като гаранционния 
срок, който се предоставя на Възложителя е не по-малък от посочения в 
гаранционната карта за влаганите резервни части, материали и консумативи 

2. Изпълнителя да предоставя гаранционен срок за извършените ремонтни 
работи с Приемо-предавателен протокол за предаване на автомобила след 
извършения ремонт 

3. В случай на наличие на дефекти във вложените части, избраният 
изпълнител се задължава да подмени изцяло за своя сметка всички, съдържащи 
дефектни части , в срок до 14 дни от уведомяването 

        
 
Всички други разходи по изпълнението на поръчката, включващи 

транспортни и други присъщи такива са за сметка на Изпълнителя.  
 

С оглед на гореизложеното към офертата на участника са приложени всички 
необходими и изискуеми документи. 

 
 
Комисията разгледа представената ценова оферта според посочения 

критерии „икономически най-изгодна оферта” 
             Основен критерий за оценка на постъпилите оферти за участие е 
„икономически най-изгодна оферта”, при следните показатели, формиращи 
комплексната оценка КО: 
                          - Часова ценова ставка при извършване на техническо 
обслужване и ремонт- П1; 
                          - Цена в лева / км за превоз на автомобил от ТД „ДР”                           
гр. В.Търново до сервизна база на Изпълнителя, на разстояние ≤ 20 км – П2. 
       Комплексната оценка КО = П1 + П2, като максималния брой точки, които 
може да получи даден участник е 100.  
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       Комисията направи сравнителен анализ по показатели за оценка на 
офертите, като се попълни справка в табличен вид, която е неразделна част от 
настоящия протокол. 
                          
 

 
  Комисията след като разгледа представената оферта, според посочения 

критерий в публичната покана „икономически най-изгодна оферта”, съгласно 
чл.101д ЗОП, класира фирмата както следва: 

 
1. „Авточойс”ООД , гр. Велико Търново с Вх.№1/01.12.2014г. в 16.25 часа  

 
               
   Съгласно чл.101г, ал.4 от ЗОП и чл. 59, ал. 1 и ал.2 от Вътрешните 
правила за възлагане на обществени поръчки, продажби на държавни резерви, 
военновременни запаси и запаси по ЗЗНН, утвърдени със Заповед №РД-10-
259/19.09.2014г. на председателя на ДА„ДРВВЗ” гр.София, комисията предлага 
на Възложителя да бъде  сключен договор с класирания на първо място 
участник: 
 

„Авточойс”ООД , гр. Велико Търново 
 

След утвърждаването му копие от протокола ще бъде изпратен на 
участниците подали оферти в публичната покана и ще бъде изпратен в 
ДА”ДРВВЗ” гр.София за публикуването му в профила на купувача, при 
спазване условията на чл.22б,ал.3 от ЗОП. 
 

 
КОМИСИЯ: 
Председател :  ……………………... 
 

     / Юлия Митева / 
 
              

     Членове : 1…………………………… 
 
 / Вилма Димитрова /   
 

 
 
              2………………………….. 

   
    / Галя Гуркова /   
   

 


