
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  №1 

Днес, 21.10.2016 год., във връзка със Заповед № РД-10-200/21.10.2016 год. на 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, Валентин Люцканов - Главен секретар, Милена Кирова -Директор на дирекция 

„АПОФУС", Валентин Косев - Началник отдел „АФСД" и Станка Стоянова - 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 нови моторни превозни средства за нуждите на областна 

администрация Бургас по обособени позиции: Обособена позиция 1 -„Доставка чрез покупка на 

един брой ново високопроходимо моторно превозно средство", Обособена позиция 2 - 

„Доставка чрез покупка на един брой ново моторно превозно средство - лек автомобил, тип 

комби", възлагана чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона 

за обществените поръчки, се събраха 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 не присъства представител на участника "НАР" ООД. 

Всички длъжностни лица попълниха декларации за съответствие на обстоятелствата по 

чл.ЮЗ, ал.2отЗОП. 

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

Постъпила е 1 брой оферта: 

1. Оферта с вх. № 26-00-630/13.10.2016 год., подадена в непрозрачен плик с ненарушена 

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

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

"НАР" ООД ЕИК 126634404, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Таню 

Войвода" № 11, и адрес за кореспонденция: офис- бул. „Съединение" 69пощенска кутия 64, 

пощенски клон 4, представлявано от заедно и 

по отделно. Участникът е подал оферта за една от обособените позиции, а имсппи. Обособена 

позиция 1 - „Доставка чрез покупка на един брой ново високопроходимо моторно превозно 

средство". В плика бяха открити следните документи: 

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

2. Оферта за обособената позиция 1 

3. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП от -; 

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

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

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

7. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор от  

8. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договор от ,; 

9. Декларация на участника за срок на валидност на офертата от 

Ю.Декларация на участника за срок на валидност на офертата от 11. 

Списък на доставките; 

1 



12.Обявление за възложена поръчка № 00044-2014-0043; 

13. Обявление за възложена поръчка №02724-2014-0226; 

14. Информация за изпълнението на договор № 02718-2014-0296; 

15. Информация за изпълнението на договор № 00737-2015-0013; 

16. Удостоверение изх. № 12-00-315// от 05.05.2016 г.; 

17.Референция изх. № 882/14.03.2012 г.; 
 

18. Референция изх. № 1709/01.10.2014 г.; 

19. Референция от 12.06.2014 г.; 

20. Проект на договор; 

21.Техническо предложение; 

22.Списък на оторизирани сервизи на фирма „Нар" ООД; 

23.Ценово предложение; 

С   извършването   на  посочените  по  -  горе  действия  се   пристъпи   към   проверка  I 

съответствието на представените документи с изискванията на Възложителя. 

При разглеждане на оферта с вх. № 26-00-630/13.10.2016 год., подадена от "НАР" 00,Д 

ЕИК 126634404, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Таню Войвода" № 11, у 

адрес за кореспонденция: офис бул. „Съединение" 69, пощенска кутия 64, пощенски клон 4. 

представлявано от аедно и по отделно, 

длъжностните лица констатирахме, че същата не отговаря на изискванията на възложителя. 

Съгласно изискванията на възложителя, за участниците не следва да са налице обстоятелствата по 

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

1, т. 3-5 от ЗОП, подписани от представляващите участника лица не удостоверяват, че участника 

отговаря на критериите за подбор поставени от възложителя. Декларациите са по образец на 

възложителя, но е зачеркнат текста по т. 3 от същата, който удостоверява обстоятелствата по чл. 54, 

т. 5 от ЗОП. Посоченото обстоятелство води до нередовност на представената декларация и 

несъответствие с изискванията на възложителя. Съгласно указанията на възложителя при попълване 

на декларацията само по отношение на т. 1, участникът следва да отбележи обстоятелството, което 

се отнася за него. По т. 2 и т. 3 от декларацията не се правят отбелязвания. 

Предвид изложеното на основание чл. 195 във връзка с чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54 от 

ППЗОП, длъжностните лица: 

УКАЗВАМЕ на участника "НАР" ООД ЕИК 126634404, със седалище и адрес на 

управление: гр. Хасково, ул. „Таню Войвода" № 11, и адрес за кореспонденция: офис- бул. 

„Съединение" 69, пощенска кутия 64, пощенски клон 4, представлявано от  

заедно и по отделно, че в срок от пет работни дни от 

получаването на протокола, може да представи на комисията коректно попълнени декларации за 

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

 

Длъжностните лица приключиха работа в 11.30 часа. 

 

 

Длъжностни лица : 1. /п/ 

/Владимир Крумов/   

                                                                                                                                2.  /п/ 

                                                                                                                                                                /Валентин Люцканов/ 

                                                                                                                                                    3. /п/ 

     /Милена Кирова/ 

4. /п/ 

      /Валентин Косев/ 

5. /п/  

/Станка Стоянова/ 


