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 УТВЪРДИЛ:                    /п/ 

                                                                                        СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА  

Заместник Областен управител на област Бургас 

упълномощена на основание чл. 7, ал.1 от ЗОП 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

Днес, 29.11.2016 год., във връзка със Заповед № РД-10-227/29.11.2016 год. нa Севдалина 

Турманова, Заместник Областен управител на област Бургас, упълномощена на основание чл. 7, 

ал.1 от ЗОП с която са определени длъжностни лица: Владимир Крумов – Заместник областен 

управител, Милена Кирова  – Директор на дирекция „АПОФУС”, Валентин Косев – Началник 

отдел „АФСД”, Станка Стоянова – Главен юрисконсулт и Мария Динева – Главен юрисконсулт в 

отдел „ПНО”, на които е възложено да разгледат и оценят постъпилите оферти, подадени в 

резултат на публикувана обява за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет: 

„Доставка чрез покупка на ново моторно превозно средство/МПС/ за нуждите на Областна 

администрация Бургас“, възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки, се събрахме в „Малката зала” на ет. 2 в  сградата на 

Областна администрация – Бургас. 

 Длъжностните лица започнаха работа в 10:30 часа. 

          I. Определиха задачите както следва: Разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите 

оферти за участие в поръчката. Процедурата е открита и се провежда по реда на Глава двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки. 

На заседанието присъства Злати Илиев Златев, представител на участника “София  - Франс 

Ауто - Бургас” ООД. 

Всички длъжностни лица попълниха декларации за съответствие на обстоятелствата по 

чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

II. Длъжностните лица пристъпиха към отваряне на офертите по реда на тяхното 

постъпване. Постъпили са два броя оферти:                

1. Оферта с вх. № 26-00-794/23.11.2016 год., подаденa в непрозрачен плик с ненарушена 

цялост, като върху плика е посочена информация за наименованието и адресът на участника, 

телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена 

от  “Омникар Ауто” ООД, ЕИК 115013855, със седалище и адрес на управление: с. Труд, 

община Марица, област Пловдив, ул. „Карловско шосе“ № 42, представлявано от Златомир 

Ангелов Ангелов и Валери Харутюн Мектупчиян, заедно и по отделно. В плика бяха открити 

следните документи: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Оферта за участие; 

3. Пълномощно от 22.11.2016г. за Иван Атанасов Георгиев, мениджър „Продажби“ в 

“Омникар Ауто” ООД; 

4. Техническо предложение; 

5. Списък на изпълнените доставките; 

6. Удостоверение №И-6442/03.11.2016г. от Община Свиленград; 

7. Официално писмо от 04.01.2016г. от „Рено Нисан България“ЕАД; 

8.  Декларация от „Рено Нисан България“ЕАД, ведно със списък за оторизирани дилъри, 

сервизи и агенти на територията на Република България; 

9.  Ценово предложение, което бе обявено на присъстващите; 

10.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Златомир 

Ангелов Ангелов; 

11.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Валери 

Харутюн Мектупчиян; 
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12.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП от Златомир 

Ангелов Ангелов; 

13. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор от Златомир Ангелов 

Ангелов; 

14.Декларация на участника за срок на валидност на офертата от Златомир Ангелов 

Ангелов; 

 

2. Оферта с вх. № 26-00-795/24.11.2016 год., подаденa в непрозрачен плик с ненарушена 

цялост, като върху плика е посочена информация  за наименованието и адресът на участника, 

телефон/факс, e-mail, входящ номер, дата и час на постъпване на офертата. Офертата е подадена 

от  “София  - Франс Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със седалище и адрес на управление: 

гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор Стоянов Демирков. В плика бяха 

открити следните документи: 

1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2. Оферта за участие; 

3. Пълномощно за Злати Илиев Златев; 

4. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от Тодор 

Стоянов Демирков; 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП от Тодор Стоянов 

Демирков; 

6.  Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор от Тодор Стоянов Демирков; 

7. Проект на договор; 

8. Декларация на участника за срок на валидност на офертата от Тодор Стоянов Демирков; 

9.  Списък на доставките; 

10. Договор за търговска продажба №986/24.10.2016г.; 

11.Договор за търговска продажба №914/09.02.2016г.; 

12. Списък на актуалната оторизирана сервизна мрежа на “София  - Франс Ауто - Бургас” 

ООД; 

13.Техническо предложение; 

14.Ценово предложение, което бе обявено на присъстващите; 

 

С извършването на посочените по - горе действия приключи публичната част от работата 

на длъжностните лица. 

III. Длъжностните лица пристъпиха към проверка на съответствието на представените 

документи с изискванията на Възложителя.  

1. При разглеждане на оферта с вх. № 26-00-794/23.11.2016 год., подаденa от  “Омникар 

Ауто” ООД, ЕИК 115013855, със седалище и адрес на управление: с. Труд, община Марица, 

област Пловдив, ул. „Карловско шосе“ № 42, представлявано от Златомир Ангелов Ангелов и 

Валери Харутюн Мектупчиян, заедно и поотделно, длъжностните лица констатирахме, че същата 

не отговаря на изискванията на възложителя. Съгласно изискванията на възложителя 

доставеният автомобил, предмет на настоящата обществен поръчка трябва да отговаря на 

посочените в документацията минимални технически спецификации. При проверка на 

техническото предложение на участника „Омникар Ауто” ООД се установи, че същото не 

отговаря на минималните технически спецификации, както следва: 

- Възложителят е предвидил изискване за наличие на огледала в сенника на водача и 

пътника, а участникът „Омникар Ауто” ООД е посочил в техническото си 

предложение: огледала в сенника на пътника; 

- Възложителят е предвидил изискване за регулиране на височината и дълбочината на 

волана, а участникът „Омникар Ауто” ООД е посочил в техническото си предложение: 

регулиране на височината на волана; 

- Възложителят е предвидил изискване за гаранция в обем не по-малко от 2 (две) години 

без ограничение в пробега, а участникът „Омникар Ауто” ООД е посочил в 

техническото си предложение: Фабрична гаранция 5 год. или 100 000 км, което от двете 

събития настъпи първо; 
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Представеното от участника „Омникар Ауто” ООД техническо предложение не отговаря 

на изискванията на Възложителя и поради тази причина и на основание чл. 107, т. 2 , б. „а“ от 

ЗОП участникът не следва да бъде допуснат до оценяване и класиране. Ето защо 

длъжностните лица решиха: 

 ОТСТРАНЯВА ОТ УЧАСТИЕ оферта с вх. № 26-00-794/23.11.2016 год., подаденa от  

“Омникар Ауто” ООД, ЕИК 115013855, със седалище и адрес на управление: с. Труд, 

община Марица, област Пловдив, ул. „Карловско шосе“ № 42, представлявано от Златомир 

Ангелов Ангелов и Валери Харутюн Мектупчиян, заедно и поотделно. 

 

2. При разглеждане на оферта с вх. № 26-00-795/24.11.2016 год. подадена от  “София  - 

Франс Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, 

ул. „Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор Стоянов Демирков, се установи, че същата 

отговаря на изискванията на Възложителя. Ето защо длъжностните лица решиха: 

 ДОПУСКА до оценяване и класиране оферта с вх. № 26-00-795/24.11.2016 год. 

подадена от  “София  - Франс Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор Стоянов Демирков. 

 

IV. Длъжностните лица пристъпиха към разглеждане на ценовото предложение на 

допуснатия участник. Предложената от участника цена е в размер 24 079,62 лв. без ДДС. 

Същата е в рамките на прогнозната стойност, определена от Възложителя и предвидения 

критерий за оценяване е най-ниска цена. 

Предвид гореизложеното предлагаме на Възложителя – Областен управител на област 

Бургас да сключи договор със „София  - Франс Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със 

седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор 

Стоянов Демирков за доставка чрез покупка на ново моторно превозно средство/МПС/ за 

нуждите на Областна администрация Бургас. 

Длъжностните лица приключиха работа в 11.30 часа. 

  

        

                                                          Длъжностни лица : 1./п/   

                                                                      /Владимир Крумов/                                                                                                                               

 

2./п/                                                                                                                                              

/Милена Кирова / 

   

                                                                       3. /п/ 

                                                                                                 / Валентин Косев/ 

                 

                                                                       4./п/ 

                           /Станка Стоянова/ 

 

           5. /п/ 

                   /Мария Динева/ 

 

 


