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П Р О Т О К О Л № 1 
 

от заседанието на комисията за провеждане на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на нов, 

неупотребяван автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“, с 

уникален номер в РОП 00349-2017-0014. 

 

I. Заседанието на комисията, назначена със Заповед № АВ-810/03.07.2017 г. на 

Генералния директор на БНР, се проведе на 04.07.2017 г. от 10:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР. 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: Рени Григорова – счетоводител, отдел „Счетоводство“;  

Милен Митев – старши юрисконсулт. 

 

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок е постъпила една оферта за участие в 

процедурата от следния участник: 

1. „Порше мобилити БГ“ ЕООД, с вх. № ОП – 097/03.07.2017г., 15:20 часа; 

 

V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

VI. На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците: 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаната непрозрачна опаковка на 

участника: 

 

1. Оферта на „Порше мобилити БГ“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете ѝ подписаха 
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техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията 

оповести документите, съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

С тези действия приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

VIII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към 

проверка на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи 

следното: 

 

1. Участникът „Порше мобилити БГ“ ЕООД е представил следните документи, 

съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП. 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си 

с критериите за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: допуска участника „Порше 

мобилити БГ“ ЕООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите 

предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

IX. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на 

участника, както следва: 

Участникът „Порше мобилити БГ“ ЕООД е описал начина на изпълнение на 

поръчката съобразно техническата спецификация, част от документацията за участие в 

процедурата. Описал е подробно автомобила, с който ще изпълни поръчката – Volkswagen 

Passat Highline 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION. Техническите характеристики на автомобила 

отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя в техническата 

спецификация. Участникът е декларирал, че ще изпълни поръчката за срок от 24 (двадесет 

и четири) месеца и ще предаде автомобила на възложителя в срок от не повече от 3 (три) 

месеца от подписване на договор за изпълнение на поръчката. 

Предвид горното, комисията взе следните решения:  

1. Допуска участника до следващия етап на процедурата – отваряне на ценовите 

предложения. 

Мотиви: Техническото предложение е изготвено съобразно техническата 

спецификация, част от документацията за участие в процедурата и отговаря на 

предварително обявените изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 
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Решението е взето единодушно. 

 

2. Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне 

на ценовите предложения на допуснатите участници. Отварянето да стане в срок от два 

работни дни след публикуване на съобщението на профила на купувача, в програмно-

редакционната сграда на БНР, като часът на отваряне бъде определен от председателя на 

комисията. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 04.07.2017 г. 

 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Рени Григорова:    (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 

Милен Митев:     (п.) заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД 

 


