
        УТВЪРЖДАВАМ: 

 

        Директор на РЦТХ- Варна 

        (Д-р Жанина Йорданова) 

        Дата: 24.11.2014 г. 

                                            

                                                      П Р О Т О К О Л 

 

 

               Днес, 17.11.2014 г., на основание чл. 101г, ал. 3 от ЗОП и Заповед № 287/ 

27.10.2014 г. на директора на РЦТХ – гр. Варна д-р Жанина Йорданова, комисия в 

състав: 

 

1. Наско Станев – юрист – председател 

2. Румяна Бояджиева – гл. счетоводител – член 

3. Росен Георгиев – механик – член 

 

отвори, разгледа и оцени получената в обявения срок оферта на фирма „АУТО  

ЕКСПРЕС” ООД – гр. Варна, занимаваща се с продажба на автомобили. Комисията 

попълни Декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

 

 Предмет на поръчката е: Доставка на четири броя фабрично нови леки 

автомобила комби за нуждите на РЦТХ- Варна съгласно технически кпецификации 

по две обособени позиции”. 

 

 Начинът на събиране на оферти беше: Публикуване на публична покана на 

портала на АОП и качването й в същия ден на Профила на купувача в сайта на 

РЦТХ- Варна. Документацията по  процедурата за събиране на оферти е приложена 

в специална папка.  

 

            Показателите за избор на изпълнител, както и методиката на оценяването 

им, бяха посочени в Заповедта на директора и в поканата.  

 

 В срока за получаване на оферти не бяха получени писмени искания за 

разяснения от потенциални участници в конкурса. 

 

            Офертата е една, без варианти, като дружеството кандидатства и за двете 

обособени позиции. Комисията обсъди обстойно представената  от фирмата 

документация: 

 

1. Административни сведения в свободен текст. 

2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗОП – за подизпълнители.   

4. Обща Декларация за: основния предмет на дейност на дружеството, 

гаранционния срок на автомобилите, сервизите, наличието на автомобил за 



пътна помощ, наличието на услугите „Гореща линия” и „Заместващ 

автомобил”, списък на оторизираните сервизи на територията на РБългария. 

5. Техническо предложение. 

6. Ценово предложение – разделено на две обособени позиции. 

7. Други: Писмо за оторизация от „Рено Нисан България” ЕАД – гр. София;  

Удостоверение за ЕИК; Подписан проектодоговор; Списък на представените 

документи. 

8. Определен срок на валидност на офертата. 

 

 

Комисията реши, че предложението на „АУТО  ЕКСПРЕС” ООД – гр. Варна 

отговаря изцяло на техническите спецификации и предлага на директора на РЦТХ 

–  Варна да сключи договор с дружеството.  

 

 

 

 

                              Комисия:                          Председател:............................... 

                                                                                         ( Н. Станев ) 

                                                                             

Членове: 1. ................................ 

                                                                                           ( Р. Бояджиева ) 

 

            2. ...............................                                                                                      

                                                                                            ( Р. Георгиев ) 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


