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П Р О Т О К О Л   № 1 

 

Днес, 20.07.2020 г. в административната сграда на ТП ДГС „Кирково”, с адрес: с. 

Чакаларово, ул. Девети септември №56, общ. Кирково на основание глава единадесета от 

ЗОП се проведе заседание на комисията за провеждане на открита процедура с предмет 

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика 

и ремонт на моторни превозни средства /в т. ч. мотоциклети, автомобили, 

микробуси, камиони, самосвали, каросерии, ремаркета и полуремаркета/, 

включително доставка на резервни части и консумативи” за превозни средства 

собственост на „ЮЦДП” - гр. Смолян, стопанисвани от ТП ДГС „Кирково”, за срок 

от 24 месеца, открита с Решение № 172/09.06.2020 г., на директора на ТП ДГС 

„Кирково“. 

Комисията, назначена със Заповед № 203/20.07.2020 г. на Директора на ТП ДГС 

„Кирково” със задача: да разгледа, оцени и класира офертите, постъпили в ТП ДГС 

„Кирково” за участие в цитираната по-горе процедура за възлагане на обществена 

поръчка, започна работа в 13:00 часа в състав: 

 Състав на комисията: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цвятко Чакъров – зам. директор на ТП ДГС „Кирково ” ; 

Членове:  

1. Бинка Николова– гл. счетоводител на ТП ДГС „Кирково ”; 

2. Илияна Гюнелиева – юрисконсулт на ТП ДГС „Кирково”; 

 

Работата на комисията протече при следния ред: 

Длъжностно лице от деловодството на Възложителя, предаде на председателят на 

комисията входящия регистър на подадените оферти за участие (за което е съставен 

протокол), съгласно който в срока за подаване на оферти са подадени 2 (две) оферти 

върху, които е отбелязано поредният номер, датата и часът на получаването, където са 

записани посочените данни, а именно: 

1. „СТИЛ-96” ООД, с адрес: гр. Кърджали, пк 6600, ул. ЗАВОДСКА № 1. 

Предложението е внесено на 16.07.2020 г. в 14:12 часа, с Вх. № 1521/16.07.2020г.  

2. "А и Б Компани" ЕООД, с адрес: област Кърджали, община Момчилград, гр. 

Момчилград 6800, ул.Сан Стефано No 14, вх. Г, ет. 5, ап. 60. Предложението е внесено 

на 16.07.2020 г. в 15:12часа, с Вх. № 1522/16.07.2020г.  

Всички членове на комисията, попълниха и подписаха декларации в съответствие с 

изискването на чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието не присъстваха представители на участниците, подали офертатите, 

както и представители на средствата за масово осведомяване. 

Комисията започна отварянето на постъпилите предложения по реда на тяхното 

постъпване, както следва: 

1. „СТИЛ-96” ООД, ЕИК 108009269, със седалище и адрес на управление: 

област Кърджали, община Кърджали,гр. Кърджали, пк 6600, ул. ЗАВОДСКА №1, 

представлявано от ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ в качеството си на управител. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочени данни в съответствие с изискването на Възложителя. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието 

на непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

2. "А и Б Компани" ЕООД, ЕИК  203072576 със седалище и адрес на 

управление: област Кърджали, община Момчилград, гр. Момчилград 6800, ул.Сан 
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Стефано № 14, вх. Г, ет. 5, ап. 60, представлявано от БИСЕР СВЕТОСЛАВОВ 

БОСТАНДЖИЕВ в качеството си на управител. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка (плик) с ненарушена 

цялост с посочени данни в съответствие с изискването на Възложителя. 

Комисията оповести съдържанието на опаковката и извърши проверка за наличието 

на непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение за 

изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

 

Комисията извърши служебна проверка за актуалното състояние на участниците от 

електронната страница на Търговския регистър към Агенцията по вписванията.  

С извършване на описаните по-горе действия, приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП – за съответствие с изискванията към личното 

състояние на участника и критериите за подбор по реда на постъпване на офертите. 

В тази връзка комисията направи следните констатации: 

По Оферта № 1 на участника „СТИЛ-96” ООД, ЕИК 108009269, в представеният 

запечатан непрозрачна плик (опаковка) се съдържат следните документи: 

1. Образец №1 – заявление за участие ведно с приложен към него Списък на 

документите, съдържащи се в офертата (приложение № 1 към образец № 1); 

2. Удостоверение за вписани обстоятелства от АВ; 

3. Образец №2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 

представен на CD;  

4. Декларация за предоставяне на ползване на капацитет на трето лице; 

5. Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП; 

6. Списък – декларация по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП; 

7. Копие на договор -1 брой; 

8. Образец №5 Декларация във връзка с обработване на лични данни; 

9. Образец №3 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации; 

10. Образец №4 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд;  

11. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

Документите са в съответствие с изискванията на Възложителя, валидни са като 

форма и съдържание и са подписани и подпечатани. 

 

По Оферта № 2 на участника "А и Б Компани" ЕООД, ЕИК 203072576, в 

представеният запечатан непрозрачна плик (опаковка) се съдържат следните документи: 

1. Образец №1 – заявление за участие ведно с приложен към него Списък на 

документите, съдържащи се в офертата (приложение № 1 към образец № 1); 

2. Образец №2 – Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)- 

представен на CD;  

3. Декларация за предоставяне на ползване на капацитет на трето лице; 

4. Образец №5 Декларация във връзка с обработване на лични данни; 

5. Образец №3 – Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации; 

6. Образец №4 – Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд;  
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7. Непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”; 

След разглеждане на представените документи комисията констатира следното: 

В представеният ЕЕДОП на електронен оптичен носи (CD), приложените файлове 

на диска не са подписани с електронен подпис от управителя на дружеството и от 

третото лице.  

На основание чл. 67, ал.4 от ЗОП, ЕЕДОП се представя от участниците само в 

електронен вид, цифрово подписан pdf файл и съответния му XML файл.  

Предвид изложеното и на основание с чл.104, ал.4 от ЗОП и чл.54, ал.9 от 

ППЗОП, комисията:  

УКАЗВА на участника "А и Б Компани" ЕООД, че в срок от пет работни дни 

от получаване на протокола, може да представи на комисията нов ЕЕДОП, който да 

съдържа освен информацията от подадения вече ЕЕДОП, като същите следва да бъдат 

подписани с електронен подпис. 

В срок от  пет работни дни от получаване на протокола, участникът може да 

представи поисканите от комисията допълнително доказателства, като те следва да се 

представят и входират в деловодството на ТП ДГС „Кирково“ на адрес: с. Чакаларово, 

ул. Девети септември №56. При представяне на документите, следва да се опише по коя 

процедура са представени допълнително документи. 

На следващото заседание комисията ще разгледа допълнително представеният 

документ от участника съгласно чл. 54 ал. 12 от ППЗОП. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа от членовете на комисията на 

20.07.2020г. 

 

Председател: /п*/ 

/инж. Цвятко Чакъров / 

 

Членове: 

1. /п*/ 

/Бинка Николова/ 

 

2. /п*/ 

/Илияна Гюнелиева/ 

 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен на основание чл. 37 от ЗОП. 

 
 


