
 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№1/05.03.2019г. 

 
          На 05.03.2019 г. от 13:00 часа, комисия, определена със Заповед 

№132/05.03.2019г. на зам.директора на  ТП ДЛС Шерба, оправомощен със Заповед 

№01/03.01.2019г.  на директора на ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

Председател: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- зам.директор при ТП ДЛС Шерба, по 

заместване , предвид отсъствието на (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– председател на 

комисията, съгласно Заповед №132/05.03.2019г ,  

         Членове:1.(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- счетоводител  при ТП ДЛС Шерба 

                        2. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

          се събра със задача да извърши подбор на участниците, разглеждане и оценка на 

офертите, като определи оферта , съобразно предварително утвърдените показатели за 

оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта, относно открита 

процедура,  с предмет: „Извършване на ремонти , текущо  техническо обслужване , 

техническа профилактика, подмяна на консумативи и подготовка за годишни 

технически прегледи с резервни части, смазочни материали  , антифриз и други  

консумативи,  доставени от  изпълнителя  за  служебни леки и товарни  

автомобили на ТП Държавно ловно стопанство „Шерба“ при „СИДП“ ДП Шумен, 

местодомуващи на територията на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа 

спецификация“ , съгласно Заповед №549/21.12.2018г  на Директора на СИДП ДП – 

Шумен,  открита с Решение №78/24.01.2019г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, 

упълномощен да проведе процедурата със Заповед №01/03.01.2019г. на директора на 

ТП ДЛС Шерба 

          Обществената поръчка е обявена с идентификационен номер в Регистъра на АОП 

№02711-2019-0014 и публикувана в Профила на купувача на интернет адрес -  
https://wp.me/p82oGs-deq 
           Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като 

установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата 

процедура и Съобщение изх.№209/19.02.2019г. за промяна на датата за публично 

отваряне на офертите на основание чл.53 от ППЗОП, публикувано на Профила на 

купувач на ТП ДЛС Шерба на адреса на поръчката на 19.02.2019г., а именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 13,00 часа на 

05.03.2019 г., комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и 

ще оповести приложените в нея документи;  

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание 

в което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и 

критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на 

възложителя; 

           - в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на 

https://wp.me/p82oGs-d4k
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кандидата и ще определи дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото 

предложение  

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДЛС Шерба, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 01.03.2019г.  , 

такива  са  постъпили от , както следва: 

1. Оферта от „Карио“ ООД , гр.Сливен, ул.Банско шосе №13А,  ЕИК 

200507646, с вх.№1032/01.03.2019г., час на постъпване: 12.30 часа 

2. Оферта от  „Кооперация Аутомотор“  , гр.Варна, бул.Вл.Варненчик №184,   

ЕИК 000101056, с вх.№1033/01.03.2019г., час на постъпване: 14.15 часа 

        Членовете на комисията подписаха декларации в съответствие с изискванията на 

чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП, във връзка с чл.103, ал.2 от ЗОП 

         Председателят на комисията обяви, че кандидатите участващи в процедурата или 

техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово 

осведомяване могат да присъстват на публичните заседания на комисията. 

          В залата присъстваха представители на участниците, за което бе съставен 

присъствен лист, приложен към настоящия протокол, а именно: 

         Упълномощен представител на „Карио“ ООД- Г-н (заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД), съгласно пълномощно с рег.№120/07.01.2019г., заверено пред Нотариус с 

рег.№522 на НК София и район на действие РС Сливен. 

          Направена бе разпечатка към 05.03.2019г от извършената от страна на комисията 

служебна проверка на актуалното състояние на кандидатите в Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и същите са приложени към документацията  

          Комисията пристъпи към отваряне на опаковките по реда на постъпването им. 

          Председателят на комисията запозна членовете на комисията с условията за 

участие в процедурата и обяви, че комисията ще отваря пликовете по реда на 

постъпването им и ще проверява съответствието на офертите , съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП на този етап от работата си в съответствие с принципите за 

публичност на процедурата. 

         Съобщи се, че комисията може по всяко време да проверява заявените от 

кандидата данни , както и да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата посочени в офертата. 

          Комисията констатира, че пликовете с офертите  е с ненарушена цялост. 

 

        1.Фаза на проверка за съответствието на офертите- отваряне по реда на 

тяхното постъпване на запечатаните непрозрачни опаковки и оповестяване на 

тяхното съдържание: 

        

       Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „Карио“ ООД 

       При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана 

непрозрачна опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ . председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. Не беше предложено на 

представители на присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови 

параметри“  и техническо предложение,  т.к. явилото се упълномощено лице е 

представител на участника- Карио ООД. 



             

       Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на   „Кооперация 

Аутомотор“   

       При отваряне на предложението се установи, че офертата е в запечатана 

непрозрачна опаковка и съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ . председателят на комисията и всички членове подписаха плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение. Бе предложено на 

представители на присъстващите участници да подпишат плика с „Предлагани ценови 

параметри“  и техническо предложение,  което бе сторено от  упълномощеното лице  

представител на участника- Карио ООД. 

 

      Председателят на комисията закри публичното заседание на комисията. 

      Комисията преустанови своята работа на 05.03.2019г. в 13.15 часа. 

      Като определи, че следващото заседание ще се проведе на 05.03.2019г. от 13.15 часа 

в административната сграда на ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово,  обл.Варна, ул.Дунав 

№8 

 

      На 05.03.2019г. от 13.15 часа, комисията на закрито заседание извърши следното: 

      1.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.Оферта от „Карио“ ООД 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил изискуемите от Възложителя  документи и същите 

съответстват на  приложения от участника  опис: 

     По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки и Методическите указания 

изх. №МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира 

следното:  

        По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване по чл.54 

от ЗОП. 

      - Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата на основанията за 

задължителното отстраняване по чл.54 от ЗОП.  

      По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се Технически и 

професионални способности.    

      - Констатации- Кандидатът е попълнил  разделите относно част критерии за подбор 

по отношение на Технически и професионални способности    

        Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител или ресурсите на трети лица. 

         
               Не се установи несъответствие с изискванията към личното състояние на 

участника, както и по отношение на декларираните обстоятелства за технически и 

професионални способности, съгласно определените от Възложителя минимални 

критерии за подбор;  ЕЕДОП на кандидата е  подписан с валиден електронен подпис на 

управителя на дружеството, съгласно  вписаните данни по партидата на дружеството в 

Търговски регистър при АВ  относно начина на представляване , поради което  

 



КОМИСИЯТА ЕДИНОДУШНО РЕШИ: 

  Допуска до по- нататъшно участие в процедурата участника „Карио“ ООД 

 

2.Оферта от „Кооперация Аутомотор“   

 

      При детайлно разглеждане на офертата на участника, Комисията констатира че 

участникът е представил изискуемите от Възложителя  документи и същите 

съответстват на  приложения от участника  опис: 

 

       По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, комисията 

установи следните непълноти и несъответствия: 

       Участникът представя два броя ЕЕДОП в PDF формат на оптичен носител (CD) и 

два броя на хартиен носител  , както следва: 

        В  ЕЕДОП , представен  в PDF формат на оптичен носител (CD) в част II: 

Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация за представителите на 

икономическия оператор е посочено като представляващ лицето Стоян Ненков Стоянов 

и ЕЕДОП е електронно подписан съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги от посоченото лице.Отново в същия 

раздел и ЕЕДОП са описани в качеството им на членове на управителния и контролен 

съвет на кооперацията лицата:  (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), (заличено 

на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), 

но за  същите е налице положен саморъчен подпис в представения ЕЕДОП , като 

липсват данни така депозирания ЕЕДОП да е електронно подписан съгласно 

изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните удостоверителни 

услуги от членовете на управителния и контролен съвет на участника. 

       Представения аналог на ЕЕДОП на хартиен носител , не отменя изискването към 

участника ЕЕДОП да бъде представен на оптичен носител , подписан  от описаните 

задължени лица съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и 

електронните удостоверителни услуги 

         След Справка в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по 

вписвания се установи, че дружеството се представлява от председател (заличено на 

осн. чл. 2 от ЗЗЛД) , с вписан управителен съвет - (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 

2 от ЗЗЛД)и контролен съвет- (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 2 

от ЗЗЛД), (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

         В представеното от участника заявление за участие в т.4- списък на задължените 

лица е описал изрично лицата, които представляват участника и лицата, които са 

членове на управителни и надзорни органи на участника, като посочените съответстват 

на вписаните обстоятелства в публичния търговски регистър и в този смисъл  ЕЕДОП 

следва да бъде валидно подписан  от законния представител на дружеството – участник 

и членове на управителните и надзорни органи . 

          С оглед указанията за участие, утвърдени от Възложителя , Закона за 

обществените поръчки и Методическите указания изх. №МУ-4/02.03.2018г на 

Агенцията за обществени поръчки и разясненията посочени в Раздел „Въпроси и 

отговори“ на страницата на Агенция по обществени поръчки на електронен адрес  

http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL е 

посочено, че подписът , положен върху даден документ трябва да идентифицира лицето 

, което е оправомощено да направи волеизявленията , отразени в документа. Това 



правило е валидно и за електронния ЕЕДОП , който следва да се разглежда като 

електронен документ по смисъла на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и да бъде подписан с електронен подпис. В този смисъл  от  

съществено значение е обстоятелството, че част от изискванията на чл.54 , ал.1 и по –

конкретно т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят до деклариране на лични обстоятелства. 

      С оглед последното  представеният ЕЕДОП от участника не е подписан  с 

електронен подпис от членовете на управителните и надзорни органи , съгласно чл.54, 

ал.2 от ЗОП, във връзка с чл.40, ал.1  от ППЗОП.  

      По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до Технически и 

професионални способности.    

      - Констатации- Кандидатът е попълнил  разделите относно част критерии за подбор 

по отношение на Технически и професионални способности   ,  

        Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката няма да 

използва подизпълнител. 

 

        Кандидатът в ЕЕДОП е заявил, че за изпълнение предмета на поръчката   ще 

използва ресурсите на трето лице относно осигуряване на сервизна база за обслужване 

на автомобилите , предмет на обществената поръчка на територията на област Варна, 

като е представил Декларация съгласие и отделен ЕЕДОП от третото лице , а именно 

Друмка Стоянова. 

         - Констатации-  в ЕЕДОП представен за третото лице в PDF формат на оптичен 

носител (CD) в част II: Информация за икономическия оператор, Раздел Б: Информация 

за представителите на икономическия оператор е посочена (заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД). Така представения ЕЕДОП носи положен саморъчен подпис на лицето Друмка 

Стоянова  и същият   ЕЕДОП е електронно подписан съгласно изискванията на ЗАКОН 

за електронния документ и електронните удостоверителни услуги от представляващия 

участника – (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД). 

        Представения аналог на ЕЕДОП на хартиен носител , не отменя изискването към 

участника ЕЕДОП да бъде представен на оптичен носител , подписан  от задълженото 

лице – (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)съгласно изискванията на ЗАКОН за 

електронния документ и електронните удостоверителни услуги 

          С оглед указанията за участие, утвърдени от Възложителя , Закона за 

обществените поръчки и Методическите указания изх. №МУ-4/02.03.2018г на 

Агенцията за обществени поръчки и разясненията посочени в Раздел „Въпроси и 

отговори“ на страницата на Агенция по обществени поръчки, на електронен адрес  

http://rop3-

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL е 

посочено, че подписът , положен върху даден документ трябва да идентифицира лицето 

, което е оправомощено да направи волеизявленията , отразени в документа. Това 

правило е валидно и за електронния ЕЕДОП , който следва да се разглежда като 

електронен документ по смисъла на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги и да бъде подписан с електронен подпис. 

        В този смисъл , подписването на всеки документ съставлява волеизявление, с 

което се ангажира отговорността от лицето, посочено за негов автор, за верността на 

декларираното в подписания документ като следва да се отчете  , че от съществено 

значение е обстоятелството, че част от изискванията на чл.54 , ал.1 и по –конкретно т.1, 

2 и 7 от ЗОП се отнасят до деклариране на лични обстоятелства. 

      Предвид изложеното  представеният ЕЕДОП от участника не е подписан  с 

електронен подпис от посоченото лице- (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД).  



      По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до Технически и 

професионални способности.    

      - Констатации- Третото лице, чийто ресурс ще се използва за изпълнение предмета 

на поръчката  е попълнило  разделите относно част критерии за подбор по отношение 

на Технически и професионални способности относно осигуряване на сервизна база за 

сервизно обслужване на автомобилите предмет на поръчката на територията на област 

Варна . 

 

        Предвид изложеното, Комисията констатира, че е налице непълнота  в 

представената от „Кооперация Аутомотор“ ЕООД информация в ЕЕДОП , предвид 

което на участника следва да се даде възможност да я отстрани като представи нови  

ЕЕДОП валидно подписани от управителните и надзорни органи на  участника 

съгласно Търговския регистър , съответно от третото лице, чийто ресурс ще се използва 

за изпълнение на обществената поръчка , съгласно дадените указания в настоящия 

протокол. 

 

       С оглед направените констатации и на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП , Комисията 

единодушно реши: 

       Участникът Кооперация „Кооперация Аутомотор“ ЕООД в срок до 5 (пет) 

работни дни от получаване на настоящия протокол , в съответствие с чл.54, ал.9 

от ППЗОП да представи допълнително нови ЕЕДОП подписани от съответните 

задължени лица по указания ред. 
          

       Предвид наличието на посочените основания , настоящият протокол следва да се 

изпрати на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

 

      След изтичането на срока, комисията ще пристъпи към разглеждане на 

допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното състояние. 

 

      Комисията преустанови своята работа на 05.03.2019г. в 14.55 часа. 

     Протоколът съдържа 6 листа и се отпечата в един екземпляр за досието на 

обществената поръчка  . 

 

         

                       Председател:    (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- ........./п/............. 

Членове:       1. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- ......./п/............... 

                       2. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- ......./п/.................       


