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УТВЪРДИЛ:  

 

 

          

………………………………     

 

Тодор Коджейков       

Генерален директор на Авиоотряд 28   

Дата: ………09.2020 г.       

       

                           

 

ДОКЛАД 

 

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 60 от 

Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за резултатите от работа 

на комисията, назначена със Заповед № РД- 18- 36/29.09.2020г. на генералния директор на 

Авиоотряд 28 за заседание, проведено на 29.09.2020 г. и Искане за допълване на оферта № 

РД-19И-62/21.09.2020 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, МSN 3188” при условията на 

Рамково споразумение № AT-06-3/12.04.2019 г. , съставен на 29.09.2020 г. 

 

I. Състав на комисията: 

 

Председател: Савко Кузманов- авиоинженер; 

членове: 1. Георги Кръстев- авиоинженер; 

 2. Румяна Янкова- Иванова – юрисконсулт. 

 

На 29 септември 2020 г., от 10.00 ч. в административната сграда на Авиоотряд 28 се 

проведе заседание на Комисията със задача да разгледа, оцени и класира постъпилата 

оферта съгласно Приложение № 1 „Методика за определяне на комплексната оценка на 

офертите и класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор“ към Рамково 

споразумение № AT-06-3/12.04.2019 г.  

Председателят на комисията прочете заповед № РД-18-36/29.09.2020 г. на 

Генералния директор на Авиоотряд 28. 

На заседанието на комисията, при отварянето на офертите, не присъства 

представител на участника. 

Въз основа на представения Приемо- предавателен протокол по чл. 48, ал. 6 от 

Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) се установи, че в срока за получаване на оферти 

(17. 00 ч.  на 28.09.2020 г.) е получен 1 (един) брой неразпечатана опаковка с офертни 

документи от „Иноксис 01“ ООД, рег. № ОП-02-55/ 25.09.2020 г. (наричана по- нататък за 

краткост „Офертата“).  
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След оповестяване на номера и съдържанието на заповедта за назначаване на 

комисия и запознаване с Приемо- предавателния протокол, членовете на комисията 

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

Дейността на комисията продължи с процедурата по отваряне на офертата на 

участника „Иноксис 01“ ООД. Беше констатирано, че участникът е представил офертата си 

в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и съдържа следните документи и 

информация: 

1. Оферта (по образец); 

2. Техническо предложение (по образец); 

3. Ценово предложение (по образец); 

4. Декларация (по образец). 

 

Комисията оповести ценовото предложение на участника, съгласно което цената за 

доставка на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, МSN 3188 е общо в 

размер на 13 412,60 (тринадесет хиляди четиристотин и дванадесет лв. и 60 ст.) лв. без ДДС. 

Съгласно т. IV Изисквания към офертата от Искане за допълване на оферта № РД-19И- 

62/21.09.2020 г. участникът предлага: 

- Гаранционен срок в летателни часа- 100 часа; 

- Гаранционен срок в месеци експлоатация – 12месеца; 

- Срок за доставка- 40 календарни дни. 

 

Всички членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на 

участника. 

След извършения преглед на офертата приключи публичната част от заседанието и 

комисията продължи работата си по разглеждане на представените от участника документи 

за съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и оценка и 

класиране на офертата. 

II. Комисията продължи работата си с разглеждане по същество на документите, 

съдържащи се в техническото предложение на участника.  Документът е изготвен по 

образец и е подписан от управителя на дружеството, за което комисията извърши справка в 

Търговския регистър. 

Комисията констатира, че предоставеното от участника „Иноксис 01“ ООД техническо 

предложение, съответства на предварително обявените условия в Искането за допълване на 

оферта № РД-19И- 62/21.09.2020 г., предвид което реши да го допусне до разглеждане на 

ценовото му предложение. 

 

III. Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„Иноксис 01“ ООД.  

Представеното от участника „Иноксис 01“ ООД ценово предложение съответства на 

предварително обявените условия в Искането за допълване на оферта № РД-19И- 

62/21.09.2020 г. Същото е изготвено по образец и подписано от лице с надлежна 

представителна власт- управителя на дружеството. 

 

 С оглед на гореизложеното комисията счита, че представената оферта за допълване е 

изготвена в съответствие с предварително обявените условия и я допуска до оценка и 

класиране. 

 

IV. Комисията извърши оценка на офертата на участника „Иноксис 01“ ООД 

съгласно Приложение № 1 „Методика за определяне на комплексната оценка на офертите и 

класиране на участниците във вътрешен конкурентен избор“ към Рамково споразумение № 

AT-06-3/12.04.2019 г.  

Резултатите от оценката са отразени в приложената Справка за определяне на 

комплексната оценка, която е неразделна част от този протокол.  
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 Като имаме предвид гореизложеното, комисията класира офертата на участника 

„Иноксис 01“ООД във вътрешен конкурентен избор за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, МSN 3188” 

при условията на рамково споразумение с рег. № AT-06-3/12.04.2019г., както следва: 

 

Първо място -  „Иноксис 01 ООД с комплексна оценка 1.000 т. 

 

За извършване на горепосочените действия и на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП се 

състави протокол в един екземпляр  на 29.09.2020 г., който се подписа от председателя и 

членовете на комисията. 

 

 С оглед на гореизложеното Комисията единодушно прие, че участникът „Иноксис 

01“ ООД отговаря на предварително обявените условия в обществената поръчка и предлага 

на възложителя да бъде определен за изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, МSN 3188” при 

условията на Рамково споразумение № AT-06-3/12.04.2019 г.   

 Настоящият доклад се  подписа от членовете на комисията и се представя на 

Възложителя за утвърждаване, заедно с Протокол от 29.09.2020 г.  

 

Приложения: 

1. Протокол от работа на комисията; 

2. Документация; 

3. Оферта от „Иноксис 01“ ООД 

 

КОМИСИЯ: 

 Председател:  ………………….. Савко Кузманов;  

Членове: 1. ……………… Георги Кръстев; 

                              2. ……………....Румяна Янкова- Иванова; 
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