РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

П Р О Т О К О Л № 3/13.07.2016 г.
съставен на основание чл. 192 от ЗОП, вр. чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
от работата на Комисията за разглеждане и оценка на оферти, за класиране на участниците и
при условията на Глава девета и Глава единадесета от ЗОП за провеждане на открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили за
нуждите на ДАМТН“ с три обособени позиции:
обособена позиция 1: „Доставка на 7 (седем) броя високо проходими автомобили, къса база“;
обособена позиция 2: „Доставка на 16 (шестнадесет) броя високо проходими автомобила –
дълга база“;
обособена позиция 3: „Доставка на 1 брой високо проходим лекотоварен автомобил тип
пикап“;
На 13.07.2016 г. в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН), ул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А комисията назначена със Заповед № А525/05.07.2016 г. на председателя на ДАМТН, проведе заседание в следния състав:
Председател:
Стефан Патъров – главен експерт в отдел „Управление на собствеността“
Членове:
1. Вяра Хранова – главен експерт юрист;
2. Валери Стоянов – старши счетоводител;
3. Станислав Радев – старши експерт от отдел „Управление на собствеността“
4. Асен Киров – инспектор ГД НЯСС
Резервен член:
Евелина Станоева – счетоводител
Председателят на комисията – Стефан Патъров откри заседанието на комисията за
разглеждане на допълнително представени документи, ценовите и техническите предложения
на участниците по обособена позиция 2 - „Доставка на 16 (шестнадесет) броя високо
проходими автомобила – дълга база“ и обособена позиция 3 „Доставка на 1 брой високо
проходим лекотоварен автомобил тип пикап“.
С Протокол № 1 от 05.07.2016 г. комисията след като разгледа офертите на участниците
по всяка от обособените позиции, констатира непълноти и липса на документи. На
участниците им бе предоставен протокола от работата на комисията и в съответствие с чл. 54,
ал. 9 от ЗОП имаха възможност в срок до 5 работни дни допълнително да представят
необходимите документи.

Участникът по обособена позиция 2 - „Еспас Ауто“ ООД е представил документите си
на 12.07.2016 г. (вх. № 92-01-2(5)/12.07.2016 г.).
Комисията разгледа допълнително представените документи и реши да допусне
участника „Еспас Ауто“ ООД до участие в процедурата.
Участникът по обособена позиция 3 – „Мото Пфое“ ЕООД е представил документите
си на 12.07.2016 г. (92-01-2(6)/12.07.2016 г.)
Комисията разгледа допълнително представените документи и реши да допусне
участника „Мото Пфое“ ЕООД до участие в процедурата.
В съответствие с изискванията на ЗОП, комисията предлага на възложителя да
публикува съобщения на профила на купувача за отваряне на ценовите предложения, както
следва:

Отваряне на ценовите предложения на участниците по обособена позиция 2 на
19.07.2016 г. в 10 ч. в сградата на възложителя гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52А;

Отваряне на ценовите предложения на участниците по обособена позиция 3 на
19.07.2016 г. в 10.30 ч. в сградата на възложителя гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №
52А.

Настоящият протокол се състави и подписа на 13.07.2016 г.
Председател:
Стефан Патъров …………………
Членове:
1. Вяра Хранова …………………

2. Валери Стоянов ………………..
3. Станислав Радев …………………
4. Асен Киров ………………….
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