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П Р О Т О К О Л   № 1 

 

Днес, 12.05.2020г, в 15:00 часа, в Административната сграда на ТП “ДГС Стара 

Загора”, в изпълнение на Заповед №  РД-10-264/12.05.2020г. на Директора на ТП 

“ДГС Стара Загора” инж. Иван Колев Чергеланов, се събра комисия в състав: 

 

Председател:  инж. Анна Стойкова – зам. директор при ТП „ДГС Стара Загора“ 

 

Членове:  Румяна Атанасова – юрист на ТП „ДГС Стара Загора”; 

             Галина Стоянова – счетоводител при ТП „ДГС Стара Загора“; 

   

със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти, и да класира участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура по реда на 

Глава седемнадесета, чл.133 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Техническо обслужване, профилактика, основен и текущ ремонт, доставка на 

резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Стара Загора“ 

за срок от 24 месеца“. Процедурата е открита с Решение на Възложителя с № РД-10-

207 от 09.04.2020г,което е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП 

под ID № 971730. 

След като получи списъка с подадените оферти, комисията констатира,че в 

деловодството на ТП “ДГС Стара Загора” в предварително посочения в обявлението 

краен срок за получаване на оферти за участие в процедурата са постъпили две 

оферти от следните кандидати: 

1.Оферта с вх.№ ПО-05-32/11.05.2020г. получена в 12:00 часа от „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД,  

гр. Стара Загора,ул.“Евридика“ № 7,ап.13. 

2. Оферта с вх.№ ПО-05-33/11.05.2020г. получена в 16:20 часа от „ФБ Ауто“ ЕООД,  

гр. Стара Загора,бул.“Никола Петков“ № 69. 

 

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП, всеки член на комисията попълни декларация по 

чл.103, ал.2 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 ЗОП. 

 Отварянето на офертите е публично. На заседанието на комисията не присъстваха 

представители на участниците. 

 

За по-добрата организация и експедитивност на комисията, отварянето на офертите се 

извършва на три етапа: 

І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане и 

подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“; 

ІІ етап - Проверка за пълнота на финансовото предложение в съответствие с 

изискванията за представянето му  в плик „Предлагани ценови параметри“; 

ІІІ етап – Класиране. 
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І етап – Проверка за пълнота и комплектоване на документацията за допускане 

и подбор в съответствие с изискванията за представяне в плик „Оферта“ 

След като комисията констатира, че са спазени всички изисквания във връзка с 

подаването и приемането на офертите за участие, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП 

председателят на комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна 

опаковка постъпила в деловодството на ТП „ДГС Стара Загора“, както следва: 

І. Председателят на комисията отвори офертата на участника „ПЕ-НИ-КО“ 

ЕООД, представена в запечатана непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост, която 

съдържа следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки на хартиен носител; 

2. Образец № 1 – Заявление;  

3. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

4. Образец № 3 – Ценово предложение;  

5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата;  

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проектодоговора;  

7. Образец № 6 – Опис на документите съдържащи се в офертата;  

8. Образец № 7 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП;  

9. Образец № 8 – Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП;  

10.Образец № 10 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП);  

11. Образец №11- Списък по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП  

12. Образец №12 - Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.4, 5 и 7 от ЗОП 

13. Образец №13 - Декларация по чл.101 ал.11 от ЗОП 

14. Образец №14 - Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 

15. Образец № 15 - Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП 

16. Образец №16 - декларация за  обекти или договори 1 

17. Образец №17 - декларация за  обекти или договори 2 

18. Рамков договор за продажба на части и консумативи на моторни авточасти 

19. Анекс към договор за наем на недвижим имот; 

20.Проект на договор; 

               Председателят и членовете на комисията подписаха Ценовото предложение на 

участника и Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника. 

 

ІI. Комисията пристъпи към отваряне на офертата на втория участник „ФБ 

Ауто“ ЕООД, представена в запечатана непрозрачна опаковка с нeнaрушена цялост, 

която съдържа следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки;  

2. Образец № 1 – Заявление;  

3. Образец № 2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката  

4. Образец № 3 – Ценово предложение;  

5. Образец № 4 – Декларация за срока на валидност на офертата;  

6. Образец № 5 – Декларация за приемане условията на проектодоговора;  
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7. Образец № 6 – Опис на документите съдържащи се в офертата;  

8. Образец № 7 – Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по 

чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП;  

10.Образец № 10 - Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари (ЗМИП);  

11. Образец № 15 - Декларация за всички задължени лица по чл.54, ал.2 от ЗОП 

12. Образец №16 - декларация за  обекти или договори 1 

13. Образец №17 - декларация за  обекти или договори 2 

      Председателят и членовете на комисията подписаха Ценовото предложение и 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника. 

С това, съгласно разпоредбата на чл.61,т.7  от ППЗОП приключи публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

 III. Комисията продължи работата си на закрито заседание. Бяха разгледани 

представените от участниците ЕЕДОП-и. 

 

1.ЕЕДОП на участника „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД: 

Участникът е представил ЕЕДОП на хартиен носител, подписан от представляващия 

дружеството. 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 

29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 

2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя 

задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 

Представения ЕЕДОП на ел.носител следва да е подписан с електронен подпис на 

лицето което представлява дружеството. Съгласно чл.147,ал.1 от ТЗ „Едноличния 

собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез 

определен от него управител. Видно от справка в Търговския регистър управителя на 

дружеството е и едноличен собственик на неговия капитал, поради което следва че 

задължено лице по смисъла на чл.40,ал.1 от ППЗОП, което следва да подпише ЕЕДОП 

с ел.подпис е управителя на дружеството. 

 

2.ЕЕДОП на участника „ФБ Ауто“ ЕООД: 

Участникът е представил ЕЕДОП на ел.носител ,който е подписан от управителя на 

дружеството г-н Веселин Бориславов Бонев. След направена справка в Търговския 

регистър беше установено че едноличен собственик на капитала на участника „ФБ 

Ауто“ ЕООД е юридическото лице „Фулда-България" ООД, с ЕИК 836231725,което се 

представлява от четирима управители, които имат правомощия да действат заедно и 

поотделно.  

Съгласно чл.147,ал.1 от ТЗ „Едноличния собственик на капитала управлява и 

представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.В случая 

едноличния собственик е определил четирима управители, поради което следва 

представения ЕЕДОП за участника „ФБ Ауто“ ЕООД да бъде подписан с електронен 

подпис от всеки един от управителите, 
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тъй като всеки един от тях е задължено лице по смисъла на чл.40,ал.1 от ППЗОП. 

За да са изпълнени разпоредбите на чл.67,ал.1 от ЗОП и чл.40,ал.1 и ал.2 от ППЗОП, 

съгласно които участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, участникът „ФБ 

Ауто“ ЕООД може да се възползва от възможността предвидена в чл.41,ал.1 от 

ППЗОП, а именно:  

„Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, 

ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 

разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по 

отношение на останалите задължени лица.“ 

 

    Във връзка с направените констатации, Комисията 

 

                                                                        Р Е Ш И: 

На основание чл.53, ал.9 от ППЗОП предоставяме срок от пет работни дни, считано 

от датата на получаването на настоящия Протокол №1, на участника „ПЕ-НИ-КО“ 

ЕООД да предостави ЕЕДОП на електронен носител, който да е подписан с 

електронен подпис на представляващия дружеството. 

На основание чл.53, ал.9 от ППЗОП предоставяме срок от пет работни дни, считано 

от датата на получаването на настоящия Протокол №1, на участника „ФБ Ауто“ 

ЕООД да предостави ЕЕДОП на електронен носител, който да е подписан с 

електронен подпис на представляващия дружеството което е едноличен собственик на 

капитала на „ФБ Ауто“ ЕООД . 

Настоящият протокол е съставен в изпълнение на  чл.54,ал.7 и ал.8 от ППЗОП . След 

подписването му да бъде публикуван в Профила на купувача на Възложителя и в деня 

на публикуването му да се изпрати на участниците „ПЕ-НИ-КО“ ЕООД и „ФБ Ауто“ 

ЕООД. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ инж. Анна Стойкова / 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП                           2. ..п..зал.съгл.чл.36а,ал.3 от ЗОП 

/ Румяна Атанасова /        / Галина Стоянова / 

 

 

 


