
2Протокол  185 5 

 

П Р О Т О К О Л 
№.2 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № ЗОП-2018-5-2/26.03.2018г. на Директора на ДЪРЖАВНО 

ЛОВНО СТОПАНСТВО  ТЕРВЕЛ ТП НА СИДП ДП, натоварена да разгледа, оцени и 

класира офертите получени за участие в процедура ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (чл.18, ал.1, т.1 

от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за Ремонт и текущо техн. обсл. на сл. леки 

автомобили, товарни автомобили и селскостоп. техн. с рез.части, смаз. материали, 

антифриз и др. консумативи осигурени от изпълнителя (без рез.части за 

селскостоп.техн.) в две позиции., открита с Решение №ЗОП-2018-5-1/14.02.2018г.   

В публично заседание свикано от председателя на комисията от 11.30ч на 

10.04.2018г., комисията започна своята работа съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 

1. инж. Тодор Тодоров, заместник директор на ТП „ ДЛС Тервел” 

Членове:  

2. Димитър Жеков  – на длъжност р-л счет.отдел  при  ТП ”ДЛС Тервел” 

3.  адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул. "М.Кусевич"4 

 

При започване на работата си Комисията констатира, че в Протокол №1 от 

предходното и заседание е допусната техническа грешка, изразяваща се в това, че за 

дата на провеждане на заседанието грешно е изписана датата 26.03.2017г., и същата 

следва да се чете 26.03.2018г. 

 

I.Комисията реши да започне работата си по провеждането на процедурата при 

следният дневен ред: 

1. Констатиране на липса или наличие на допълнително представени документи от 

участниците ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741 и СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 203479458, 

съгласно констатациите отразени в Протокол №1/26.03.2018г. на комисията. Вземане на 

решение за допускане/отстраняване на участници. 

2. Разглеждане на допълнително представените документите на допуснатите 

участници, и проверка за съответствие с изискванията за допустимост на участниците и с 

критериите за подбор. Вземане на решение за допускане/отстраняване на участници 

3. Вземане на решение за дата и час на следващото заседание на комисията. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Съгласно представените от председателя на комисията допълнително 

получени документи, комисията констатира следното: 

Протокол №1/26.03.2018г. е публикуван в профила на купувача на 27.03.2018г. и е 

изпратен на участниците в процедурата на същата дата, видно от разпечатката на 

електронната поща на възложителя, т.е срокът от пет работни дни за представяне на 

допълнителни документи изтича на 03.04.2018г. Документи са депозирани в деловодството 

на възложителя както следва: 

 

1.1. ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741, седалище и адрес на управление гр. 

Тервел, ул. СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ No 3, вх. В, ап. 3, представлявано от ПЕНКО 

СТОЯНОВ ПЕНЕВ, с вх.№ на документите УС-02-499/29.03.2018-15.00ч. 

Комисията констатира, че участникът ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741 се е 

възползвал от възможността предвидена в ЗОП да представи допълнителни документи, с 

които да отстрани констатираните от комисията в Протокол №1/26.03.2018г. нередовности. 

Документите от участника ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741 са заведени с дата 

29.03.2018г., т.е същите са подадени в срок. Документите са подадени на хартиен носител, 

преди влизане в сила от 01.04.2018г. на разпоредбата на чл.67, ал.4 от ЗОП, а именно че след 

тази дата ЕЕДОП задължително се представя в електронен вид. 
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Във връзка с горното комисията единодушно взе решение и допуска участника 

ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741 до следващия етап в процедурата, а именно проверка 

за допустимост и съответствие с критериите за подбор. 

 

1.2. Комисията констатира, че СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 203479458 до изтичане на 

срока до 03.04.2018г. не е представил допълнителни документи за отстраняване на 

нередовностите констатирани в протокола от предходното заседание на комисията. 

Във връзка с горното, и на основание чл.54, ал.1, т.5, б.“Б“ от ЗОП, а именно че 

участникът СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 203479458  не е предоставил изискваща се 

информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор, комисията единодушно взе решение с което НЕ 

ДОПУСКА до следващите етапи в процедурата участника СТЕЛА 2015 ООД с ЕИК 

203479458. 

 

По точка 2. Разглеждане на допълнително представените документите на 

допуснатите участници, и проверка за съответствие с изискванията за допустимост на 

участниците и с критериите за подбор. Вземане на решение за допускане/отстраняване на 

участници 

Комисията оповести допълнително представените документите от участника 

ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 200251741, и констатира следното относно съответствието му 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор: 
 

 
 

                               Участник 

 
 

 
Наименование на документа 

ПЕНЕВ КАР ЕООД 

 
 

 

СТР. ОТ ДО 
 

ЕЕДОП (по образец) 
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Комисията направи следните констатации, относно отстраняване на нередовностите констатирани в 
първоначално представения с офертата ЕЕДОП: 

1. В Част II, Раздел А, е посочено, че се участва за позиция №1. 

2. В  Част II, Раздел Б, е налице информация относно представляващия дружеството. 
3. .В Част III, Раздел Г, на първия въпрос е посочен отговор „НЕ“ 

4. В Част IV, Раздел В е попълнена информация по т.2.- имена, длъжности, квалификация  на минимум 

три лица – автомонтьори с които участника разполага за изпълнение на поръчката по съответната 
позиция. 

5. В Част IV, Раздел В е допълнена информацията по т.9 –посочен е адреса на автосервиза на участника. 

 
 

 

Във връзка с горните констатации, комисията единодушно взе решение и 

допуска до следващия етап в процедурата участника ПЕНЕВ КАР ЕООД с ЕИК 

200251741. 

 

По точка 3. Вземане на решение за дата и час на следващото заседание на комисията. 

Комисията единодушно взе решение следващото и заседание по отваряне на ценовите 

предложения на допуснатите участници да се състои на 13.04.2018г. от 11.30 ч. в 

административната сграда на възложителя на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. 

Кирил и Методий» № 10. 

След приключване на работата си, комисията закри заседанието си и предаде 

документацията на лицето отговорно за съхраняването и. 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  /П/зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД    2. /П/зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД.  3/П/зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 

 

Приел документацията за съхранение:/П/зал.на осн.чл.2 от ЗЗЛД 


