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ПРОТОКОЛ №1  
 

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД 0572/07.12.2020г. на 
директора на РИОСВ – Плевен - инж. Стефан Цанев, за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 
оферти с обява с предмет:  
„Доставка на 1 (един) брой нов лек автомобил с брой места за сядане 8+1 (микробус) за 
нуждите на Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен“ публикувана 
под уникален номер 01409-2020-0002 в Централизираната автоматизирана 
информационна система „Електронни обществени поръчки“ /ЦАИС ЕОП/. 
 

На 07.12.2020г. посредством Централизираната автоматизирана информационна 
система „Електронни обществени поръчки“, назначената комисия със Заповед № РД 
0572/07.12.2020г. на директора на РИОСВ - Плевен, в 13:00 часа осъществи достъп до 
профила на РИОСВ-Плевен в ЦАИС ЕОП в раздел „Оферти“, за да разгледа, оцени и 
класира офертите на участниците, които участват в процедура за възлагане на обществена 
поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 1 (един) брой нов лек 
автомобил с брой места за сядане 8+1 (микробус) за нуждите на Регионална инспекция 
по околната среда и водите - Плевен“, 

 
 Комисията заседава в състав: 

Председател
 
Членове:  

1. 
превантивна дейност“ в РИОСВ-Плевен 

2. 
„Административни, финансови и правни дейности“ в РИОСВ-Плевен 

и резервни членове, които да встъпят на мястото на отсъстващ редовен член на 
комисията: 

превантивна дейност“ в РИОСВ-Плевен 
До крайния срок за получаване на оферти 06 декември 2020 (неделя), 23:59ч. в 

платформата са постъпили оферти от следните участници: 
 

  
Видно от горното и след като се направи справка от раздел „Оферти“ в ЦАИС ЕОП 

подадените оферти са декриптирани от участниците според изискванията. 
 
В изпълнение на изискването на чл.51, ал.8 от ППЗОП, след узнаване на участниците, 

членовете на комисията попълниха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП, като същите се 
представиха на профила на Възложителя в ЦАИС ЕОП. 

 
Чрез своя профил в системата председателят пристъпи към отварянето на офертите, 

както следва: 
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1. „АВТОТЕХНИКА-ПМ“ ЕООД       
 
Председателят на комисията отвори декриптираните файлове, които системата 

генерира след отварянето на офертата, след което комисията премина към проверка и 
оповестяване на съдържанието им. 

Офертата е получена чрез платформата ЦАИС ЕОП, в съответния раздел на 
публикуваната обществена поръчка от РИОСВ - Плевен. След отварянето на офертата 
централизираната автоматизирана система генерира архивиран файл, който съдържа 
документите представени от участника. Комисията установи съдържанието на постъпилата 
оферта чрез ЦАИС ЕОП, като същата съдържа следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки  
- Приложен документ, удостоверяващ наличието на валиден сертификат за 

внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 
9001:2015 с обхват на сертифициране доставка и сервиз на автомобили. 

 
2. Техническо предложение, съдържащо: 

- Предложение за изпълнение на поръчката – образец № 2; 
- Приложение към образец №2, техническа спецификация на предлагания 

автомобил; 
- ЕО Сертификат за съответствие – Фолксваген; 

3. Ценово предложение - образец №3. 
 

 
2. „ОМНИКАР АУТО“ ООД     

Председателят на комисията отвори декриптираните файлове, които системата 
генерира след отварянето на офертата, след което комисията премина към проверка и 
оповестяване на съдържанието им. 

Офертата е получена чрез платформата ЦАИС ЕОП, в съответния раздел на 
публикуваната обществена поръчка от РИОСВ-Плевен. След отварянето на офертата 
централизираната автоматизирана система генерира архивиран файл, който съдържа 
документите представени от участника. Комисията установи съдържанието на постъпилата 
оферта чрез ЦАИС ЕОП, като същата съдържа следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки;  
2. Техническо предложение, съдържащо: 

- Предложение за изпълнение на поръчката – образец № 2;  
- Приложение към образец №2, техническа спецификация на предлагания 

автомобил; 
- ЕО Сертификат за съответствие – Рено; 
- Брошура на Рено – лекотоварни автомобили; 

3. Ценово предложение - образец №3. 
 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на 
представените документи в офертите на участниците, установяващи съответствието с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от 
Възложителя.  

 
При извършената проверка бе установено следното: 

 
1. По отношение на представения ЕЕДОП от „АВТОТЕХНИКА-ПМ“ ЕООД не са 

констатирани  нередовности. 
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2. По отношение на представения ЕЕДОП от „ОМНИКАР АУТО“ ООД са 
констатирани следните нередовности. 

2.1. Съгласно точка 3.2 от Раздел Ⅱ от Документацията за участие: 
Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрена система за 
управление на качеството по стандарт БДС ENI SO 9001:2008 или БДС EN ISO 
9001:2015 и/или еквивалент, с обхват на сертифициране доставка и сервиз на 
автомобили. 
В част Ⅳ, Раздел „Г“ от представения ЕЕДОП, относно „Схеми за осигуряване на 
качеството и стандарти за екологично управление“ участникът следва да 
идентифицира какъв е посочения от него сертификат и дали отговаря на БДС EN ISO 
9001, заложено като изискване в Доументацията за участие. С оглед на което трябва 
да бъде отстранена тази непълнота в представения ЕЕДОП. 

2.2.Съгласно точка 3.3 от Раздел Ⅱ от Документацията за участие:  
Участникът следва да разполага със собствена или наета сервизна база на 
територията на гр. Плевен, за техническото обслужване и ремонт на лекия автомобил 
в рамките на гаранционните срокове и гаранционното (сервизно) обслужване.  

Информацията за наличието на сервизна на участниците по т. 3.3 се попълва в Част IV, 
Раздел В, в частта ”Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП, като 
се представя информация (описание) относно документът, удостоверяващ правото на 
собственост, респ. правото на ползване на сервизната база, адрес и телефон за връзка.  
В случай, че участникът ползва сервизната база на различно правно основание от 
собственост, то той ползва ресурсите на трето лице. 
В част Ⅳ, Раздел „В“ от представения ЕЕДОП, относно „Технически и професионални 
способности“ участникът не е представил изисканата информация от Възложителя, относно 
базата в гр. Плевен. С оглед на горното, в законоустановения срок трябва да бъде 
отстранена посочената непълнота в представения ЕЕДОП. 
 

В съответствие с чл.97, ал.5 от ППЗОП, както и във връзка с установените липси и 
непълноти на информацията и нередовност по отношение на предоставената информация 
във връзка с критериите за подбор, комисията уведомява съответните участници чрез 
съобщение, в което прикачва като файл настоящия протокол и го изпраща на 
потребителския профил на лицето, определено за контакт по поръчката, като същите следва 
да отстранят непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни, като представят нов 
попълнен ЕЕДОП. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 
заявления за участие. 
 

Съставянето на този протокол приключи на 08.12.2020 г. 
 

КОМИСИЯ:        
           
Председател: адв. Мариян Минков 
 
Членове: 

1.  инж. Радослав Илиев  
2.  Георги  Конов 


