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КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГ АРСКИ
ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ
СЛУЖБИ НАБЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
П

Р О Т О К О Л № 1

Днес, 12.02.2018 г., 10.00 часа, в сградата на Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност
и
разузнавателните
служби
на
Българската
народна
армия
(КРДОПБГДСРСБНА), ул. „Врабча" № 1, град София, се проведе заседание на
назначената със Заповед № К-29 от 12.02.2018 г. на председателя на
КРДОПБГДСРСБНА комисия за разглеждане, оценяване и класиране на получените
оферти за изпълнение на обществена поръчка възлагана чрез процедура по чл.18, ал.1,
т.12 от ЗОП - публично състезание съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2, от ЗОП с предмет: :
„Доставка на горива за служебни автомобили и за дизел генератор на Комисията за
разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
(КРДОПБГДСРСБНА)", открита с Решение № ОП-01 /19.01.201 8г., в състав:
Председател: 1. }
u началник на отдел ПА
Членове:
, началник на отдел ФСУЧР
2.
, началник на отдел УС
3.
I, старши юрисконсулт в отдел ПА
4.
, главен специалист, в отдел ФСУЧР
5.
В 10,00 часа на 12.02.2018г. в зала на 6 - ти етаж в сградата на Комисията, ул.
„Врабча" № 1, гр. София, председателят на комисията откри заседанието на същата,
обяви и прочете текста на Заповед № К-29 от 12.02.2018 г. на председателя на
КРДОПБГДСРСБНА, след което получи с приемателно - предавателен протокол от
12.02.2018г. от служител в деловодството на КРДОПБГДСРСБНА ведно със заверено
копие на извадка от регистрационния дневник подадените оферти. В определения срок
- 17:00 часа на 09.02.2018 г. е подадена само една оферта за участие от ..Лукойл
България" ЕООД, е вх. №878/02.02.2018 г. - 14:00 часа.
На публичното заседание не присъстваха представител/и на участника, подал
оферта, както и представители на средствата за масово осведомяване.
След запознаване с входящия регистър за постъпилите оферти, съгласно
изискванията на чл. 57, ал. 8 от ППЗОП, всеки от състава на комисията попълни и
подписа декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и по чл. 51.
ал.13 от ППЗОП.
I. Комисията, като се убеди, че единствената офертата е подадена в указания
срок в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, с посочени данни за
участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, комисията
отвори опаковката и обяви, че същата съдържа документи и отделен запечатан плик
„Предлагани ценови параметри".
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Председателят на комисията оповести съдържащите се в опаковката документи:
1. Списък на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
4. Декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в"-,,д" от ППЗОП;
5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП
Комисията установи, че участникът е представил изискуемите документи.
Съгласно изискванията на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, съставът на комисията
положи подписи на плика с надпис „Предлагани ценови параметри" и Техническото
предложение на участника, съдържащи се в опаковката на участника.
С извършването
заседанието.

на описаните

действия

приключи

публичната

част от

II. Комисията на основание чл. 54. ал. 7 от ППЗОП продължи с разглеждане на
наличните документи в опаковката на участника за съответствие с изискванията на
възложителя за подбор (лично състояние и технически и професионални
способности), посочени в документацията за участие и в обявлението за поръчка.
След като разгледа документа по чл. 39, ал. 2, т.1 от ППЗОП - представения от
участника „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЕЕДОП, комисията констатира, че същия
е подписан от лицето, представляващо участника съгласно регистрацията му, както и че
декларираните в него обстоятелства съответстват на изискванията на Възложителя за
лично състояние и на критериите за подбор.
С оглед констатираното, комисията единодушно, с пет гласа „за" реши:
ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД отговаря на посочените изисквания на възложителя
заложени в документацията за участие и в обявлението, поради което допуска
офертата на участника до по-нататъшно разглеждане и оценяване.
III. Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на
допуснатия участник - „Лукойл България" ЕООД.
Участникът е приложил
изискуемите от възложителя: техническо предложение за изпълнение на поръчката и
декларация за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в" - „д" от ППЗОП. Съставът на
комисията извърши подробно разглеждане на посочените документи и установи, че
същите отговарят на предварително заложените изисквания на възложителя.
Комисията констатира, че „Лукойл България" ЕООД е представил декларация за
конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП (по образец), като в същата обаче не се
декларира/посочва наличие на конфиденциална информация.
Въз основа на извършеното разглеждане и оценяване на техническото
предложение на участника комисията единодушно, с пет гласа „за" реши: допуска
офертата на ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД до по-нататъшно разглеждане и
оценяване.
Комисията реши, че отварянето на плика с надпис „Предлагани ценови
параметри" - ценовото предложение ще се проведе на 16.02.2018 г. от 13:00 часа в
сградата на КРДОПБГДСРСБНА. гр. София. ул. „Врабча" № 1, при спазване на
установения режим на достъп, за което ще изготви и публикува съобщение на
13.02.2018 г. на сайта на КРДОПБГДСРСБНА в „Профил на купувача" в подрубриката
„Процедури по ЗОП" - обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива за
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служебни автомобили и за дизел генератор на Комисията за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните служби на Българската народна армия (КРДОПБГДСРСБМА)" с
идентификационен № 20180119-ОП-01 и публикувана в РОП на АОГ1 преписка №
01474-2018-0001.
Комисията закри заседанието си в 15.00 часа па 12.02.201 8 г.

Председател:
Членове:

v....,

I

а. началник на отдел IIA
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I, началник на отдел ФСУЧР
, началник на отдел УС
, старши юрисконсулт в отдел ПА
главен специалист, в отдел ФСУЧР

•Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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