
П Р О Т О К О Л
№1/20.02.2020 г.

за дейността на комисията по отваряне офертите по реда на постъпване 
им, извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти, за изпълнение на обществена поръчка -  открита 
процедура, назначена със Заповед № 21 /20.02.2020 г. на Директора на ТП ДГС 
Суворово

Наименование на поръчката: „Доставка на резервни части, аксесоари, 
смазочни материали, антифриз и други консумативи, и осигуряване на 
комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните 
автомобили на ТП Д ГС Суворово, при СИДП Шумен” ,

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2020-0002

Днес 20 февруари 2020 г. от 10,00 ч. в Заседателна зала на ТП ДГС Суворово 
се събра на заседание комисия, назначена със Заповед № 21/20.02.2020 г. на 
Директора на ТП ДГС Суворово и проведе публично заседание на основание чл.54, 
ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Комисията заседава в пълен състав, както следва:
Председател: инж. Иван Недев, на длъжност -  зам.директор, с професионална 

квалификация -  инженер лесовъд;
Членове:

1. Ганка Йост, на длъжност -  адвокат при ВАК, с квалификация : 
правоспособен юрист;

2. Бонка Димитрова, на длъжност -  ръководител СО, с квалификация: 
икономист,

със задача: да отвори офертите по реда на постъпване им, да извърши подбор 
на участниците, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за 
определяне на изпълнител на обществена доръчка, чрез ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА с 
предмет: „Доставка на резервни части, аксесоари, смазочни материали, 
антифриз и други консумативи, и осигуряване на комплексна услуга за 
извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС  
Суворово, при СИДП Ш умен”.

На публичното заседание на комисията присъстваха следните лица по чл.54, 
ал.1 от ППЗОП:

1. Кремена Стоянова- упълномощен представител на Кооперация
„Аутомотор“.

Получените оферти се предадоха на Председателя на комисията с Протокол, 
съставен на основание чл.48, ал.6 от ППЗОП.



Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 
протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП за получените оферти, ведно с Входящият регистър 
на подадените оферти.

Установи се, че в определения в документацията срок до 19.02.2020 г., 17:00 ч. в 
Деловодството на възложителя са постъпили, както следва:

1.ОФЕРТА ОТ „ВИА 2011” ООД, ГР.СУВОРОВО с вх.№ 
348/04.02.2020год., 10:30ч.

2.0ФЕРТА ОТ КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА с вх.№510 
/19.02.2020год., 16:35ч.

След получаване на информация за участниците, председателят и членовете на 
комисията подписаха декларации по чл.103 ал.2 от ЗОП, като несъответствия и 
основания за отвод не бяха установени.

Комисията констатира, че опаковките на участниците с постъпилите оферти са 
представени в указания от Възложителя срок, като към момента на изтичане на 
крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за подаване на 
оферти не са регистрирани чакащи лица.

При приемане на офертите, същите са регистрирани в деловодната система на 
Възложителя, като върху опаковките е отбелязан входящ номер, датата и часът на 
получаването. Офертите са представени в запечатани, непрозрачна опаковка, същата 
не е с ненарушена цялост и е оформена, съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от 
ППЗОП.

На основание чл. 54, ал. 3 ППЗОП, председателя на комисията отвори, по реда 
на тяхното постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки, като оповести тяхното 
съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, както следва:

ЕФаза на проверка за съответствие на офертите - отваряне по реда на 
тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на 
тяхното съдържание:

Комисията пристъпи към детайлно разглеждане на документите на 
участниците:

1.0ФЕРТА НА „ВИА 2011” ООД, ГР.СУВОРОВО:
Офертата, която е представил участникът е в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща изискуемите документи, съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП и 1 брой 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Председателят на комисията оповести съдържанието на запечатаната 
непрозрачна опаковка, след което техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ се подписаха от председателя и от членовете на
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комисията. Нямаше несъответствия между представеният списък и документите, 
съдържащи се в офертата.

Беше предложено на присъстващият представител на другият участник, да 
подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ и той прие и ги подписа.

2.0ФЕРТА НА КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР", ГР.ВАРНА:
Офертата, която е представил участникът е в запечатана непрозрачна опаковка, 

съдържаща изискуемите документи, съгласно чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ГШЗОП и 1 брой 
запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Председателят на комисията оповести съдържанието на запечатаната 
непрозрачна опаковка, след което техническото предложение и плика с надпис 
„Предлагани ценови параметри“ се подписаха от председателя и от членовете на 
комисията. Нямаше несъответствия между представеният списък и документите, 
съдържащи се в офертата.

Не беше предложено на представителите от присъстващите участници да 
подпишат плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и техническото 
предложение, тъй като такива не присъстваха.

След извършване на тези действия, председателят на комисията закри 
публичното й заседание.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание.
Преди да пристъпи към проверка на представените от участниците документи 

по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, относно тяхното наличие и редовност, както и за 
съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, комисията извърши проверка в сайта на АОП, 
дали регистрираните участници не попадат в списъците, където е публикувана 
информация за стопанските субекти, за които са налице обстоятелствата по чл.54, 
ал.1, т.5, б. “а“ и чл.55, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП. След извършената проверка се установи, 
че участниците в обществената поръчка не са вписани в списъците.

Комисията продължи своята работа, като осъществи проверка на представените 
от участниците документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, относно тяхното наличие и 
редовност, както и за съответствие на участниците с изискванията за лично 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, както следва:

-3  -

П.Фаза на проверка за съответствие на офертите с условията на 
Възложителя - детайлно разглеждане на офертите, относно наличието и
редовността на представените документи за личното състояние на участниците:



1.0ФЕРТА НА „ВИА 2011” ООД, ГР.СУВОРОВО:
Участникът е представил всички необходими документи в представената от 

него оферта за участие, а именно:
• Опис на представените документи;
• еЕЕДОП -  на електронен носител -  1 бр;
• Техническо предложение;
• ПЛИК -  “Предлагани ценови параметри”;

След обстойно разглеждане на представените от участника документи, 
Комисията НЕ констатира липси, непълноти или несъответствия на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка или несъответствия с изискванията 
към личното състояние или критериите за подбор по отношение на участника.

Поради което,
КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Допуска до по - нататъшно участие в процедурата участника „ВИА 
2011” ООД, ГР.СУВОРОВО.

2.0ФЕРТА НА КООПЕРАЦИЯ "АУТОМОТОР”, ГР.ВАРНА:
Участникът е представил всички необходими документи в представената от него 

оферта за участие, а.именно:
• Опис на представените документи;
• еЕЕДОП -  на електронен носител -  1 бр;
• Техническо предложение;
• ПЛИК -  “Предлагани ценови параметри”;

След обстойно разглеждане на представените от участника документи, 
Комисията констатира следните липси, непълноти или несъответствия на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка или 
несъответствия с изискванията към личното състояние или критериите за подбор по 
отношение на участника:

1. В целият еЕЕДОП е декларирана липсата на основания за отстраняване, но 
никъде не са предоставени данни, относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който 
съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предостави 
информация за тези обстоятелства, служебно на Възложителя, съгласно 
изискванията на чл. 67, ал.1, предл.2 от ЗОП и чл.43 от ППЗОП.

*•

S  Участникът, следва да представи нов еЕЕДОП/ еЕЕДОП - и, с който да
приведе офертата си в съответствие с горепосоченото несъответствие.
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Предвид изложеното, и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП в срок от 5 (пет) 
работни дни от получаване на настоящия протокол, участниците, по отношение на 
които е установено несъответствие или липса на информация, може да представи на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 
допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща 
факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на 
офертите. Тази възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица. 
Участниците могат да заменят подизпълнител или трето лице, когато е установено, 
че подизпълнителите или третите лица не отговарят на условията на Възложителя, 
когато това не води до промяна на техническото предложение.

Допълнителните документи следва да бъдат входирани в ТП ДГС Суворово на 
адрес: гр. Суворово, бул. „Възраждане“ № 38, ет. 1 , Деловодство, адресирани до
Председателя на комисията. Документите се представят в запечатан плик, на който 
следва да бъде обозначено следното: „Допълнителни документи към оферта на....“. 
Върху плика се изписва пълното наименование на настоящата процедура, както и 
наименование, адрес, телефон и факс на участника, който представя изисканите от 
комисията документи.

Копие от настоящия протокол да се изпрати на всички участници и да се 
публикува в „Профила на купувача” на ТП ДГС Суворово, към досието на 
обществената поръчка.

Комисията взе решение да продължи работата си след изтичане на срока за 
представяне на допълнителни документи и информация.

Настоящият протокол се състави на 20.02.2020 г.

К О М И С И Я :  п _____________
Заличена информация на основание

Председател: инж.Иван Не
„ чл.4, т.1 от Регламент/ЕС/2016/679

Членове: 1. Ганка Пост г \ Д -  —
* Заличена информация на основание

2. Бонка Димитрова „
^  ~  чл-4' 141 ° г  регламент/ЕС/2016/679
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