КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ
1606 София, бул. “Генерал Тотлебен” № 34

ПРОТОКОЛ№1
по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки за съответствие на
документите и информацията в плик № 1 с критериите за подбор,
поставени от възложителя.

На 23.11.2015 г. в 10:00 ч. се проведе заседание на комисията, назначена
със Заповед № 3РД – 1475/20.11.2015 г. на Командира на Сухопътните войски
в качеството му на Възложител, за разглеждане, оценка и класиране на
офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет „Доставка на резервни части за автомобили/ППС”, открита с
Решение № 3СВ – 7070/21.10.2015 г.
Комисията в състав:
Председател:
полковник Стефан Ганчев Райчинов – началник на сектор „Договори и
обществени поръчки”,
и Членове:
1. подполковник Иван Стефанов Стефанов – главен експерт в сектор
„Финанси” в Командване на Сухопътните войски;
2. подполковник Сергей Андреев Гъцев – главен експерт в отдел
„Логистика” в Командване на Сухопътните войски;
3. майор Теодор Апостолов Иванов – старши експерт в отдел „Логистика”
в Командване на Сухопътните войски;
4. цивилен служител Венета Бисерова Сиркьова – главен юрисконсулт в
сектор „Договори и обществени поръчки” в Командване на Сухопътните
войски,
се събра в пълен състав и започна своята работа в 10:00 ч. в сградата на
Министерство на отбраната на адрес: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34,
Командване на Сухопътните войски – Военно формирование 22450.
Комисията получи списък на подадените оферти в регистъра за вписване
на постъпилите оферти/ценови предложения за обществените поръчки. В
съответствие със списъка, комисията установи, че в срока, определен от
възложителя в т. IV. 3. 4. от обявлението за поръчката, а именно до 16:00 часа
на 19.11.2015 г., в командване на Сухопътните войски са постъпили 9 (девет)
броя оферти.

I. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ
№ по ред
Оферти
1
„Сотис Трак и Бус” ЕООД
2
„Кондоравто” ООД
ЕТ „Карбон – Александър
3
Атанасов”
4
„Жорди ЖД” ЕООД
5
„Жорди ЖД” ЕООД
6
„МОНО – 2” ЕООД
7
„Карина – Ф” ООД
8
„ Ем Ойл” ЕООД
9
„Авто трак 2014” ЕООД

Вх. № Час
57
10:10
58
14:00
14:00
59
60
61
62
63
64
65

10:55
10:55
11:00
13:10
14:10
14:50

Дата на получаване
18.11.2015
18.11.2015
18.11.2015
19.11.2015
19.11.2015
19.11.2015
19.11.2015
19.11.2015
19.11.2015

След като се запознаха със списъка с подадените оферти председателят и
членовете на комисията подписаха Декларации за обстоятелства по чл. 35, ал. 1
и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 327, ал. 2 и 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ).
Комисията установи, че офертите са представени в срока определен от
Възложителя и съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП, в запечатан
непрозрачен плик.
II. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА
ОФЕРТИТЕ – ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ.

ПРИ

ОТВАРЯНЕ

НА

На публичната част от заседанието на комисията при отварянето на
офертите не присъстваха участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
или други лица, при спазване на установения режим на достъп в сградата.
Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с офертите по реда на
тяхното постъпване, както следва:
1. Офертата на „Сотис Трак и Бус” ЕООД, с вх. № 57/18.11.2015 г.
Офертата на участника е за Първа обособена позиция. При отваряне на
офертата комисията установи наличието на три отделни запечатани
непрозрачни плика:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 1
(един) брой;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – 1 (един) брой;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 с надпис
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„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в
него се подписаха от комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и оповести документите, съдържащи се в него.
Комисията провери съответствието му със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
и не установи различия.
2. Офертата на „Кондоравто” ООД, с вх. № 58/ 18.11.2015 г.
Офертата на участника е за Пета обособена позиция.
При отваряне на офертата комисията установи наличието на три отделни
запечатани непрозрачни плика:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 1
(един) брой;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – 1 (един) брой;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в
него се подписаха от комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и оповести документите, съдържащи се в него.
Комисията провери съответствието му със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
и не установи различия.
3. Офертата на ЕТ „Карбон – Александър Атанасов” с вх. №
59/18.10.2015 г.
Офертата на участника е за Пета обособена позиция.
При отваряне на офертата комисията установи наличието на три отделни
запечатани непрозрачни плика:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 1
(един) брой;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – 1 (един) брой;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в
него се подписаха от комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и оповести документите, съдържащи се в него.
Комисията провери съответствието му със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
и не установи различия.
4. Офертата на „Жорди ЖД” ЕООД с вх. № 60/19.11.2015 г.
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Офертата на участника е за Пета обособена позиция.
При отваряне на офертата комисията установи наличието на три отделни
запечатани непрозрачни плика:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 1
(един) брой;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – 1 (един) брой;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в
него се подписаха от комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и оповести документите, съдържащи се в него.
Комисията провери съответствието му със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
и установи, че представените документи не съответстват със списъка на
изискуемите документи и информация на Възложителя.
5. Офертата на „Жорди ЖД” ЕООД с вх. № 61/19.11.2015 г.
Офертата на участника е за Шеста обособена позиция.
При отваряне на офертата комисията установи наличието на три отделни
запечатани непрозрачни плика:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 1
(един) брой;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – 1 (един) брой;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в
него се подписаха от комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и оповести документите, съдържащи се в него.
Комисията провери съответствието му със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
и установи, че представените документи не съответстват със списъка на
изискуемите документи и информация на Възложителя.
6. Офертата на „МОНО – 2 ” ЕООД с вх. № 62/19.11.2015 г.
Офертата на участника е за Първа, Четвърта, Пета, Шеста, Седма,
Осма и Девета обособена позиция.
При отваряне на офертата комисията установи наличието на три отделни
запечатани непрозрачни плика:
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- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 1
(един) брой;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП –
7 (седем) броя – за всяка обособена позиция;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
Забележка: Комисията не отвори плик № 2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в него, поради това, че
на основание чл. 57, ал. 3 от ЗОП, когато участник подава оферта за повече от
една обособена позиция, плик № 2 и 3 се представят за всяка позиция. В
конкретния случай, участникът „Моно – 2” ЕООД не е представил плик № 2
съответстващ на броя на позициите, за които участва в откритата процедура.
Във връзка с това комисията не отвори плик № 1 с надпис „Документи за
подбор” и съответно не оповести документите, съдържащи се в него.
7. Офертата на „Карина – Ф ” ООД с вх. № 63/19.11.2015 г.
Офертата на участника е за Четвърта, Пета, Седма, Осма и Девета
обособена позиция.
При отваряне на офертата комисията установи наличието на три отделни
запечатани непрозрачни плика:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 5 (пет)
броя;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – 5 (пет) броя;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в
него се подписаха от комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и оповести документите, съдържащи се в него.
Комисията провери съответствието му със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
и не установи различия.
8. Офертата на „Ем Ойл” ЕООД, с вх. № 64/19.11.2015 г.
Офертата на участника е за Първа, Трета, Четвърта и Седма обособена
позиция.
При отваряне на офертата комисията установи наличието на три отделни
запечатани непрозрачни плика:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 4
(четири) броя;
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- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – 4 (четири) броя;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в
него се подписаха от комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и оповести документите, съдържащи се в него.
Комисията провери съответствието му със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
и не установи различия.
9. Офертата на „Авто трак 2014” ЕООД с вх. № 65/19.11.2015 г.
Офертата на участника е за Четвърта, Пета, Шеста и Седма обособена
позиция.
При отваряне на офертата комисията установи наличието на три отделни
запечатани непрозрачни плика:
- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” – 1 (един) брой;
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – 4
(четири) броя;
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” – 4 (четири) броя;
На основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП, плик № 3 с надпис „Предлагана цена”
се подписа от всички членове на комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в
него се подписаха от комисията.
На основание чл. 68, ал. 5 от ЗОП, комисията отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и оповести документите, съдържащи се в него.
Комисията провери съответствието му със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП
и установи, че представените документи не съответстват със списъка на
изискуемите документи и информация на Възложителя.
С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията.
III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 1 ЗА
СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР ПОСТАВЕНИ ОТ
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 7 ОТ ЗОП.
Комисията продължи работата си в периода 23.11.2015 г. – 26.11.2015г.,
като разгледа подробно документите на всички участници в пликове № 1, за
съответствие с критериите за подбор на Възложителя.
1. Относно участника „Сотис Трак и Бус” ЕООД:
Представените от участника документи в Плик № 1, са както следва:
1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към документацията).
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2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или
друга
идентифицираща
информация
в
съответствие
със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
(образец, приложение № 2 към документацията).
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3).
5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на
участниците за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията).
8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици и декларация за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители се представя и
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за съгласие от подизпълнителя да участва
като такъв при изпълнение на обществената поръчка (образец, приложение № 6
от документацията).
9. Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
приложение № 7).
10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
13. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст).
14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
2. Относно участника „Кондоравто” ООД:
Представените от участника документи в Плик № 1, са както следва:
1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към документацията).
2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или
друга
идентифицираща
информация
в
съответствие
със
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законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
(образец, приложение № 2 към документацията).
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3).
5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на
участниците за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията).
8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици и декларация за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители се представя и
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за съгласие от подизпълнителя да участва
като такъв при изпълнение на обществената поръчка (образец, приложение № 6
от документацията).
9. Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
приложение № 7).
10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
13. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст).
14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
Забележка: Върху оферта за участие (образец, приложение № 1 към
документацията), липсва саморъчна положен подпис на лицето от което
изхожда документа – управителя Пламен Пенев Георгиев, както и не е положен
печат на дружеството. Върху този документ не е налице изображение на
подписа на управителя и печат на дружеството, което не може да доведе до
извода за авторство на документа.
3. Относно участника ЕТ „Карбон – Александър Атанасов”:
Представените от участника документи в Плик № 1, са както следва:
1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към документацията).
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2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или
друга
идентифицираща
информация
в
съответствие
със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
(образец, приложение № 2 към документацията).
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3).
5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на
участниците за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията).
8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици и декларация за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители се представя и
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за съгласие от подизпълнителя да участва
като такъв при изпълнение на обществената поръчка (образец, приложение № 6
от документацията).
9. Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
приложение № 7).
10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
13. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст).
14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
Забележка: Участникът е представил Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (образец, приложение № 10 от документацията),
но същата не е попълнена съгласно образеца на възложителя.
4. Относно участника „Жорди ЖД” ЕООД :
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Представените от участника документи в Плик № 1, са както следва:
1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към документацията).
2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или
друга
идентифицираща
информация
в
съответствие
със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
(образец, приложение № 2 към документацията).
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3).
5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията).
7. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици и декларация за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители се представя и
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за съгласие от подизпълнителя да участва
като такъв при изпълнение на обществената поръчка (образец, приложение № 6
от документацията).
8. Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
приложение № 7).
9. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
12. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст).
13. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
Забележка: Участникът не представил доказателства за техническите
възможности и/или квалификацията на участниците за изпълнение на
поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Непредставянето на доказателства
за техническите възможности за доставките, които са еднакви или сходни с
предмета на поръчката (обособената позиция) за която участва „Жорди ЖД”
ЕООД, не дава представа на комисията за възможностите на участника за
изпълнени поръчки със същия или сходен предмет.
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5. Относно участника „Жорди ЖД” ЕООД :
Представените от участника документи в Плик № 1, са както следва:
1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към документацията).
2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или
друга
идентифицираща
информация
в
съответствие
със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
(образец, приложение № 2 към документацията).
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3).
5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията).
7. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици и декларация за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители се представя и
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за съгласие от подизпълнителя да участва
като такъв при изпълнение на обществената поръчка (образец, приложение № 6
от документацията).
8. Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
приложение № 7).
9. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
12. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст).
13. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
Забележка: Участникът не представил доказателства за техническите
възможности и/или квалификацията на участниците за изпълнение на
поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Непредставянето на доказателства
за техническите възможности за доставките, които са еднакви или сходни с
предмета на поръчката (обособената позиция) за която участва „Жорди ЖД”
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ЕООД, не дава представа на комисията за възможностите на участника за
изпълнени поръчки със същия или сходен предмет.
6. Относно участника „МОНО – 2 ” ЕООД:
Забележка: Поради това, че Комисията не отвори плик № 2 с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката” и документите, съдържащи се в него,
поради това, че на основание чл. 57, ал. 3 от ЗОП, когато участник подава оферта
за повече от една обособена позиция, плик № 2 и 3 се представят за всяка
позиция. В конкретния случай, участникът „Моно – 2” ЕООД не е представил
плик № 2 съответстващ на броя на позициите, за които участва в откритата
процедура. Във връзка с това комисията не отвори плик № 1 с надпис
„Документи за подбор” и съответно не оповести документите, съдържащи се в
него.
7. Относно участника „Карина – Ф ” ООД :
Представените от участника документи в Плик № 1, са както следва:
1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към документацията).
2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или
друга
идентифицираща
информация
в
съответствие
със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
(образец, приложение № 2 към документацията).
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3).
5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на
участниците за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията).
8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици и декларация за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители се представя и
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за съгласие от подизпълнителя да участва
като такъв при изпълнение на обществената поръчка (образец, приложение № 6
от документацията).
9. Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
приложение № 7).
10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
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11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
13. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст).
14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
8. Относно участника „Ем Ойл” ЕООД :
Представените от участника документи в Плик № 1, са както следва:
1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към документацията).
2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или
друга
идентифицираща
информация
в
съответствие
със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
(образец, приложение № 2 към документацията).
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3).
5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на
участниците за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията).
8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици и декларация за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители се представя и
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за съгласие от подизпълнителя да участва
като такъв при изпълнение на обществената поръчка (образец, приложение № 6
от документацията).
9. Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
приложение № 7).
10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
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12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
13. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст).
14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
9. Относно участника „Авто трак 2014” ЕООД :
Представените от участника документи в Плик № 1, са както следва:
1. Оферта за участие (образец, приложение № 1 към документацията).
2. Представяне на участника, което включва: Посочване на единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или
друга
идентифицираща
информация
в
съответствие
със
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата
(образец, приложение № 2 към документацията).
3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец, приложение № 3).
5. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата.
6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на
участниците за изпълнение на поръчката съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.
55, ал. 7 от ЗОП (образец, приложение № 4 към документацията).
8. Декларация за наличие или липса на подизпълнители (образец,
приложение № 5 от документацията), ако участникът предвижда участие на
подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за
всеки от тях се представят декларации по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, чл. 3, т.
8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици и декларация за обстоятелствата
по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. При деклариране на подизпълнители се представя и
декларация по чл. 55, ал. 5 от ЗОП – за съгласие от подизпълнителя да участва
като такъв при изпълнение на обществената поръчка (образец, приложение № 6
от документацията).
9. Декларация за приемане условията в проекта на договор (образец
приложение № 7).
10. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (ЗОВСРБ) (образец, приложение № 8 от
документацията).
11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от
ЗОВСРБ (образец, приложение № 9 към документацията).
12. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
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преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (образец, приложение № 10 от документацията).
13. Декларация за срока на валидност на офертата (свободен текст).
14. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника.
Забележка: Върху оферта за участие (образец, приложение № 1 към
документацията), Декларация за наличие или липса на подизпълнители
(образец, приложение № 5 от документацията), Декларация за приемане
условията в проекта на договор (образец приложение № 7), Декларация за
отсъствие на обстоятелствата по чл. 327б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ (образец,
приложение № 9 към документацията), Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) (образец,
приложение № 8 от документацията) и Списък на документите и
информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника, липсват
саморъчно положен подпис на лицето от което изхожда документа –
управителя Андрей Красимиров Митрев, както и не е положен печат на
дружеството върху нито един от гореописаните документи. Върху тези
документи не е налице изображение на подписа на управителя и печат на
дружеството, което не може да доведе до извода за авторство на документа.
Участникът не е представил Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици (образец, приложение № 10 от документацията),
но същата не е попълнена съгласно образеца на възложителя. Поради това, че
същата декларация не е представена, комисията не може да направи извода
дали дружеството попада в ограниченията на дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Комисията се събра в пълен състав и продължи работата си на 25.11.2015
г., като разгледа повторно документите в плик № 1 на всички участници и
установи, че е описала всички несъответствия и липсващи документи.
За отстраняване на установената липса на документи и/или
констатираните несъответствия с критериите за подбор, и/или други
нередовности, включително фактическа грешка, съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП,
участниците могат да представят на комисията съответните документи в срок 5
работни дни от получаването на настоящия протокол.
Участниците могат в съответствие с изискванията на възложителя,
посочени в обявлението, да заменят представените документи или да
представят нови, с които смятат, че ще удовлетворят поставените от
възложителя критерии за подбор.
Липсващите/несъответстващи документи, посочени в настоящия
протокол, могат да се представят на комисията на адрес: гр. София, бул.
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„Генерал Тотлебен” 34, Командване на Сухопътните войски, на вниманието на
председателя на комисията, назначена със заповед № 3РД – 1475/20.11.2015 г.
на командира на Сухопътните войски.
На основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП, комисията няма да разглежда
документите в Плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за
подбор.
Този протокол се състави на основание чл. 68, ал. 7 от ЗОП на 26.11.2015г.

КОМИСИЯ :
Председател:
Заличено съгласно чл.2, във връзка с чл.4 от ЗЗЛД
Членове:
Заличено съгласно чл.2, във връзка с чл.4 от ЗЗЛД
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