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                                                                                    ПРЕПИС! 

П Р О Т О К О Л 
№.3 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.34 от 

ЗОП  с Решение № ЗОП-2016-6-2/11.03.2016г. на Директора на ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО-ДОБРИЧ ТП НА СИДП ДП, в процедура за възлагане на обществена 

поръчка Ремонт и текущо техническо обслужване на МПС на възложителя с части, 

материали и консумативи на изпълнителя, не, открита с Решение №ЗОП-2016-6-

1/27.01.2016г.   

В открито заседание, проведено от 10,00 ч на 22.03.2016г. комисията започна своята 

работа  в състав: 

инж.Тодор Буров, гл.инж. добивна промишленост в ТП"ДГС-Добрич", инж.по горско 

стопанство, председател на комисията 

Валентин Андонов, ръководител счет.отдел на ТП"ДГС-Добрич", икономист 

адв.Цветан Георгиев, адвокат от ДАК, юрист, сл.адрес гр.Добрич ул.Р.Даскалов 4, 

секретар на комисията 

Комисията констатира следното относно имащите право да присъстват на 

заседанието лица: 

На заседанието не присъстват лица по чл.68, ал.3 от ЗОП. 

за ИВ КАР СПОРТ  ООД -  г-жа Димитричка Иванова, съдружник и г-н Иван Иванов, 

съдружник и управител на ИВ КАР СПОРТ  ООД с ЕИК 124055771 

 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на ЗОП: 

1. Разглеждане на допълнително представените документи изискани от участниците 

в предходното заседание, вземане на решение за допускане или отстраняване на участници. 

2.Отваряне на открито заседание на плик „Предлагана цена” и оповестяване на 

ценовите предложения на допуснатите участници.  

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

закриване на заседанието. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка Първа: 

Комисията констатира, че в деловодството на възложителя с вх.номер 

729/14.03.2016г. са постъпили допълнително представени документи от участника ДИМАГ 

АУТО ЕООД с ЕИК 124651426. Комисията отвори плика и констатира, че същият съдържа 

следните документи: 

-Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образеца към документацията). 

-Списък на техническите лица, вкл.на тези отговарящи за контрола на качеството, с 

Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит  на 

ръководните служители на участника и на лицата отговорни за изпълнение на поръчката  

(чл.51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП) 

След кто прегледа представените документи, Комисията установи, че същите 

отговарят на изискванията на възложителя, и единодушно взе решение с което допуска 

участника до следващият етап на процедурата-отваряне на ценовите предложения. 

 

По точка Втора: 

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 

допуснатите участници по реда на подаване на офертите, като констатира и оповести 

следното: 

Офертата на ДИМАГ АУТО ЕООД с ЕИК 124651426, съдържа ценово 

предложение, попълнено по образец на Възложителя, в което участника е предложил цена 



за изпълнение на поръчката от 14,50 лв. за един час (60 мин) сервизно технологично 

време лева без ДДС. 

Офертата на ИВ КАР СПОРТ  ООД с ЕИК 124055771, съдържа ценово 

предложение, попълнено по образец на Възложителя, в което участника е предложил цена 

за изпълнение на поръчката от 19,00 лв. за един час (60 мин) сервизно технологично 

време лева без ДДС. 

 

По точка Трета: 

Комисията единодушно взе решение следващото и заседание да се състои на същото 

място от 10,30ч на 22.03.2016г. и закри настоящото заседание. 

 

 

КОМИСИЯ: 
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