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П Р О Т О К О Л 

 

No 2/09.11.2015 г. 

 

Във връзка с Решение № 193/29.09.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ за 

откриване на  процедура по реда на ЗОП с предмет: „Доставка на автомобили“, по 

обособени позиции: I. „Доставка на фабрично нови автомобили“ и II. „Доставка на 

употребявани автомобили“ и в изпълнение на Заповед № 209/26.10.2010 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ и на основание чл. 68, ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 вр. чл. 72 

от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, комисия в състав: 

1. Калина Коилова – Главен експерт, маркетинг, отдел „Планиране и контрол“, ДПМЧР, 

експерт, притежаващ професионална компетентност в съответствие с предмета на 

поръчката, поради наличие на знания, придобити в процеса на изпълнение на 

трудовите си правоотношения - председател; 

2. Борислав Трайков - Външен експерт с професионална компетентност в съответствие 

с предмета на поръчката, поради наличие на знания, получени чрез образование и 

такива, придобити в процеса на изпълнение на граждански правоотношения, включен 

в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП под номер ВЕ-953 – член  

3. Димитър Младенов – Специалист КПМ, отдел „Планиране и контрол“, ДПМЧР при 

ЦУ на БСТ, експерт, притежаващ професионална компетентност в съответствие с 

предмета на поръчката, поради наличие на знания, получени чрез образование - член; 

4. Антон Проданов – Специалист, Техническо обслужване, ДОА, при ЦУ на БСТ, 

експерт, притежаващ професионална компетентност в съответствие с предмета на 

поръчката, поради наличие на знания, придобити в процеса на изпълнение на 

трудовите си правоотношения – член; 

5. Рада Гьонова –Директор ДПОП, при ЦУ на БСТ, лице с юридическо образование – 

член 

се събра в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 

28, на закрито заседание на 09.11.2015 г., в 09.30 часа, за разглеждане на документите и 

информацията в плик № 1 от офертите на участниците в настоящата процедура – по 

обособени позиции I и II, с цел да провери съответствието на участниците със 

съответните критерии за подбор, поставени от Възложителя. В хода на своята работа, 

членовете на комисията констатираха следното: 

 

 I. Проверка и констатации за наличието и редовността на представените 

документи и информация в Плик № 1 от участниците и за съответствието им с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя: 

 

 1. По отношение на участника Обединение „Би Енд Пи Ауто“, оферта с вх. № 02-03-

1558/23.10.2015 г., подадена за участие в обособена позиция I „Доставка на фабрично 

нови автомобили“: 

 Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си статус:  

а) Представяне на участника, ведно с декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП (оригинал, 

съобразно приложения образец), подписано от представляващия участника и 

съдържащо изискуемите се данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП; 

приложено копие на документ за вписване на участника в Регистър Булстат при 

Агенция по вписванията;  

б) Представяне на съдружника «София Франс Ауто» АД, включено в обединението-

участник, ведно с 4 броя декларации по чл. 47, ал. 9 ЗОП (оригинал, съобразно 

приложения образец), подписани от представляващите участника и съдържащи 
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изискуемите се данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП; разпечатка от 

интернет страницата на Търговски регистър при Агенция по вписванията по 

партидата на дружеството – Общ статус; 

в) Представяне на съдружника «Ауто Бавария» ООД, включено в обединението-

участник, ведно с декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП (оригинал, съобразно 

приложения образец), подписано от представляващия участника и съдържащо 

изискуемите се данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП; разпечатка от 

интернет страницата на Търговски регистър при Агенция по вписванията по 

партидата на дружеството – Общ статус. 

г) Договор за създаване на обединението на участника, подписан от всеки от 

представляващите дружествата, включени в него – „Би Енд Пи Ауто“ ДЗЗД – 

нотариално заверено копие, ведно с два броя допълнителни споразумения към 

него - оригинали, с нотариална заверка на подписите на страните. Договорът и 

анексите към него не са съобразни в пълна степен с изискванията на Възложителя, 

тъй като не съдържат посочените в т. III, 2.1. от Обявлението и в Глава 4, Раздел 

II., Част 1., т. 1.2. от Документацията за участие, клаузи, въз основа на които да 

е извършено разпределение на дейностите на съдружниците в него и същите да 

поемат солидарна отговорност за задълженията си спрямо Възложителя: 

„В договора за създаване на обединението трябва да бъдат определени делът 

на участие на всеки от участниците в него и разпределението на 

конкретните дейности - предмет на изпълнение по тази обществена 

поръчка между участниците в обединението. Договорът трябва да съдържа 

изрична клауза, че участниците в обединението носят пред Възложителя 

солидарна отговорност за изпълнението на поръчката и поето задължение 

за непрекратяване на обединението или на участието на участник в него 

преди да е приключило изпълнението на договора с Възложителя.“; 

д) Декларации по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (оригинал, съобразно 

приложения образец на Приложение № 13б) – 6 броя, подписани от 

представляващия участника и всеки от представляващите дружествата, включени 

в обединението-участник; 

е) Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата по обособена позиция I; 

ж) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец) 

– 1 брой, подписана от представляващия участника; 

з) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписана от представляващия участника;  

и) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на участника, 

подадена за участие в обособена позиция I (оригинал, съобразно приложения 

образец), подписана от представляващия участника. 

 Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът не е представил 

редовни всички изискуеми се документи за доказване на юридическия си статус, а 

именно: Договор за обединение, съдържащ всички изискуеми се съобразно 

Обявлението и Документацията за участие условия – посочени изрично по-горе в т. 

г).  

 

 За доказване на техническите възможности и квалификация участникът е представил 

следните документи:  

а) 1 брой Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обособена позиция I от настоящата обществена поръчка (оригинал, съгласно 

приложения образец), подписан от представляващия участника. Списъкът 

съдържа 2 броя доставки, осъществени от едно от дружествата – участници в 
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обединението-участник и е придружен с изискуемите се доказателства за тяхното 

изпълнение в съответствие с чл. 51, ал. 4 ЗОП; 

б) 2 броя копия на Оторизационни документи, заверени за вярност с оригинала от 

представляващия участника) от производителя на всеки от предлаганите по 

обособена позиция I модели автомобили за тяхната доставка от участника – 

документите са на чужд език, в превод и на български език. 

в) Описание (оригинал, съгласно приложения образец) на мерки за осигуряване на 

качество от участникът при изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция I - оторизирани сервизни центрове от производителя на всеки от 

предлаганите за доставка модели автомобили за тяхното гаранционно 

обслужване, подписан от представляващия участника. 

г) 2 броя копия на Сертификати, заверени за вярност с оригинала от 

представляващия участника, за внедрена от всеки от дружествата в обединението-

участник система ISO 9001:2008 с обхват: на „София Франс Ауто“ АД - „Внос и 

продажба на автомобили и двуколесни превозни средства и резервни части за тях. 

Управление и контрол на сервизната дейност. Сервизно обслужване и ремонт на 

автомобили“, с валидност до 08.04.2018 г.; на „Ауто Бавария“ ООД – „Продажба 

на нова и употребявани автомобили и мотоциклети, продажба на резервни части, 

сервизно обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети“, с валидност до 

24.06.2016 г. 

д) 4 броя каталози на всеки от предлаганите за доставка модели автомобили, които 

обаче не са заверени за вярност с оригинала, съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в т. III, 2.3. от Обявлението и в Глава 4, Раздел II., Част 

1., т. 3.5. /за участниците в обособена позиция I/ от Документацията за участие: 

„3.5. Фотографски снимки – каталози (заверени за вярност с оригинала) на 

всеки от предлаганите за доставка модели автомобили - съгласно чл. 51, ал. 

1, т. 5 ЗОП.“ 

 

 След проверка на горните документи, членовете на комисията установиха, че 

участникът не е представил в редовна форма всички изискуеми документи за 

доказване на техническите си възможности и квалификация, а именно: каталози на 

всички предлагани от него за доставка модели автомобили, заверени за вярност с 

оригинала от представляващия участника – посочено по-горе в т. д). 

 

Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че 

участникът Обединение „Би Енд Пи Ауто“ не е представил редовни всички 

изискуеми се от възложителя документи и информация за подбор съгласно чл. 56 

ЗОП за обособената позиция, за която участва. От тях не може да се установи, че 

същият отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор за участие в 

обособена позиция I - не са представени редовни всички изискуеми документи за 

доказване на юридическия статус и не отговаря на заложените в документацията 

условия за допустимост; не са представени редовни всички изискуеми документи 

за доказване на техническите възможности и/или квалификация и не отговаря на 

минималните изисквания за това. 

 

 2. По отношение на участника „Мото-Пфое“ ЕООД, оферта с вх. с вх. № 02-03-

1559/23.10.2015 г., подадена за участие в обособена позиция I „Доставка на фабрично 

нови автомобили“ и в обособена позиция II „Доставка на употребявани автомобили“: 

 Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си статус 

по обособена позиция I:  
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а) 3 броя Представяне на участника в процедурата по обособени позиции I и II, ведно 

с декларации по чл. 47, ал. 9 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписани от представляващите участника и съдържащи изискуемите се данни и 

информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП;  

б) Пълномощно на лице, подписващо офертата за участие в процедурата по 

обособени позиции I и II (оригинал, с нотариална заверка на подписите на 

представляващите участника). Пълномощното съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 

участника в процедурата; 

в) Декларация по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (оригинал, съобразно 

приложения образец на Приложение № 13а), касаеща участие в процедурата по 

обособени позиции I и II – 1 брой, подписана от един от представляващите 

участника; 

г) Декларации по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (оригинал, съобразно 

приложения образец на Приложение № 13б), касаеща участие в процедурата по 

обособени позиции I и II – 2 броя, подписани от двама от представляващите 

участника; 

д) Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата по обособена позиция I; 

е) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец) 

за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП спрямо участника 

в процедурата по обособени позиции I и II – 1 брой, подписана от 

представляващия участника; 

ж) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец) за 

приемане условията на договора от участника в процедурата по обособени 

позиции I и II, подписана от представляващия участника;  

з) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на участника, 

по обособена позиция I (оригинал, съобразно приложения образец), подписана от 

представляващия участника. 

 Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми се документи за доказване на юридическия си статус по 

обособена позиция I и няма нередовни такива.  

 

 За доказване на техническите възможности и квалификация за участие в обособена 

позиция I, участникът е представил следните документи:  

а) 1 брой Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обособена позиция I от настоящата обществена поръчка (оригинал, съгласно 

приложения образец), подписан от представляващия участника. Списъкът 

съдържа 2 броя доставки, осъществени от участника и е придружен с изискуемите 

се доказателства за тяхното изпълнение в съответствие с чл. 51, ал. 4 ЗОП; 

б) 2 броя копия на Оторизационни документи, заверени за вярност с оригинала от 

представляващия участника) от производителя на всеки от предлаганите по 

обособена позиция I модели автомобили за тяхната доставка от участника – 

документите са на чужд език, в превод и на български език. 

в) Описание (оригинал, съгласно приложения образец) на мерки за осигуряване на 

качество от участникът при изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция I - оторизирани сервизни центрове от производителя на всеки от 

предлаганите за доставка модели автомобили за тяхното гаранционно 

обслужване, подписан от представляващия участника. 
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г) 1 брой копие на Сертификат, заверено за вярност с оригинала от представляващия 

участника, за внедрена от участника система ISO 9001:2008 с обхват: „Продажба 

на автомобили, резервни части и сервиз и отдаване под наем при условията на 

дългосрочен и краткосрочен оперативен лизинг /рент-а-кар/, финансов лизинг на 

автомобили на Форд, Волво, Ягуар и Ланд Ровър“, с валидност до 22.06.2017 г. 

д) 5 броя каталози на всеки от предлаганите за доставка модели автомобили, които 

обаче не са заверени за вярност с оригинала, съгласно изискванията на 

Възложителя, посочени в т. III, 2.3. от Обявлението и в Глава 4, Раздел II., Част 

1., т. 3.5. /за участниците в обособена позиция I/ от Документацията за участие: 

„3.5. Фотографски снимки – каталози (заверени за вярност с оригинала) на 

всеки от предлаганите за доставка модели автомобили - съгласно чл. 51, ал. 

1, т. 5 ЗОП.“ 

 

 След проверка на горните документи членовете на комисията установиха, че 

участникът не е представил в редовна форма всички изискуеми документи за 

доказване на техническите си възможности и квалификация за участие в обособена 

позиция I, а именно: каталози на всички предлагани от него за доставка модели 

автомобили, заверени за вярност с оригинала от представляващия участника – 

посочено по-горе в т. д). 

 

Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че 

участникът „Мото-Пфое“ ЕООД не е представил редовни всички изискуеми се от 

възложителя документи и информация за подбор съгласно чл. 56ЗОП по обособена 

позиция I. От тях не може да се установи, че същият отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор по обособена позиция I - представени са редовни 

всички изискуеми документи за доказване на юридическия статус и отговаря на 

заложените в документацията условия за допустимост; не са представени редовни 

всички изискуеми документи за доказване на техническите възможности и/или 

квалификация и не отговаря на минималните изисквания за това. 

 

 Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си статус 

по обособена позиция II:  

а) 3 броя Представяне на участника в процедурата по обособени позиции I и II, ведно 

с декларации по чл. 47, ал. 9 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписани от представляващите участника и съдържащи изискуемите се данни и 

информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП – същите се съдържат в плик № 1, 

Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция I, като това е 

отбелязано изрично в Списъка на документите, съдържащ се в плик № 1, 

Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция II;  

б) Пълномощно на лице, подписващо офертата за участие в процедурата по 

обособени позиции I и II (оригинал, с нотариална заверка на подписите на 

представляващите участника). Пълномощното съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 

участника в процедурата - – същото се съдържа в плик № 1, Документи за 

подбор, подаден за участие в обособена позиция I, като това е отбелязано 

изрично в Списъка на документите, съдържащ се в плик № 1, Документи за 

подбор, подаден за участие в обособена позиция II; 

в) Декларации по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (оригинал, съобразно 

приложения образец на Приложение № 13а), касаеща участие в процедурата по 
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обособени позиции I и II – 1 брой, подписана от един от представляващите 

участника – същата се съдържа в плик № 1, Документи за подбор, подаден за 

участие в обособена позиция I, като това е отбелязано изрично в Списъка на 

документите, съдържащ се в плик № 1, Документи за подбор, подаден за 

участие в обособена позиция II; 

г) Декларации по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (оригинал, съобразно 

приложения образец на Приложение № 13б), касаеща участие в процедурата по 

обособени позиции I и II – 2 броя, подписани от двама от представляващите 

участника – същите се съдържат в плик № 1, Документи за подбор, подаден за 

участие в обособена позиция I, като това е отбелязано изрично в Списъка на 

документите, съдържащ се в плик № 1, Документи за подбор, подаден за 

участие в обособена позиция II; 

д) Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата по обособена позиция II; 

е) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец) 

за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП спрямо участника 

в процедурата по обособени позиции I и II – 1 брой, подписана от 

представляващия участника – същата се съдържа в плик № 1, Документи за 

подбор, подаден за участие в обособена позиция I, като това е отбелязано 

изрично в Списъка на документите, съдържащ се в плик № 1, Документи за 

подбор, подаден за участие в обособена позиция II; 

ж) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец) за 

приемане условията на договора от участника в процедурата по обособени 

позиции I и II, подписана от представляващия участника – същата се съдържа в 

плик № 1, Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция I, като 

това е отбелязано изрично в Списъка на документите, съдържащ се в плик № 1, 

Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция II;  

з) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на участника, 

по обособена позиция II (оригинал, съобразно приложения образец), подписана 

от представляващия участника. 

 Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми се документи за доказване на юридическия си статус по 

обособена позиция II и няма нередовни такива.  

 

 За доказване на техническите възможности и квалификация за участие в обособена 

позиция II, участникът е представил следните документи:  

а) 1 брой Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

обособена позиция II от настоящата обществена поръчка (оригинал, съгласно 

приложения образец), подписан от представляващия участника. Списъкът 

съдържа 2 броя доставки, осъществени от участника и е придружен с изискуемите 

се доказателства за тяхното изпълнение в съответствие с чл. 51, ал. 4 ЗОП; 

б) Описание (оригинал, съгласно приложения образец) на мерки за осигуряване на 

качество от участникът при изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция II - оторизирани сервизни центрове от производителя на всеки от 

предлаганите за доставка модели автомобили за тяхното гаранционно 

обслужване, подписан от представляващия участника. 

в) 1 брой копие на Сертификат, заверено за вярност с оригинала от представляващия 

участника, за внедрена от участника система ISO 9001:2008 с обхват: „Продажба 

на автомобили, резервни части и сервиз и отдаване под наем при условията на 

дългосрочен и краткосрочен оперативен лизинг /рент-а-кар/, финансов лизинг на 

автомобили на Форд, Волво, Ягуар и Ланд Ровър“, с валидност до 22.06.2017 г. – 
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същият се съдържа в плик № 1, Документи за подбор, подаден за участие в 

обособена позиция I, като това е отбелязано изрично в Списъка на документите, 

съдържащ се в плик № 1, Документи за подбор, подаден за участие в обособена 

позиция II; 

г) 1 брой каталог на предлагания за доставка модел автомобили – 30 броя, вместо 

изискуемите се фотографски снимки (заверени за вярност с оригинала) на всеки 

от предлаганите за доставка автомобили, съгласно изискванията на Възложителя, 

посочени в т. III, 2.3. от Обявлението и в Глава 4, Раздел II., Част 1., т. 3.3. /за 

участниците в обособена позиция II/ от Документацията за участие: 

„3.3. Фотографски снимки (заверени за вярност с оригинала) на всеки от 

предлаганите за доставка автомобили - съгласно чл. 51, ал. 1, т. 5 ЗОП.“ 

 

 След проверка на горните документи членовете на комисията установиха, че 

участникът не е представил в редовна форма всички изискуеми документи за 

доказване на техническите си възможности и квалификация за участие в обособена 

позиция II, а именно: фотографски снимки на всеки един от предлаганите за 

доставка употребяван автомобил, заверени за вярност с оригинала от 

представляващия участника – посочено по-горе в т. г). 

 

Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че 

участникът „Мото-Пфое“ ЕООД не е представил редовни всички изискуеми се от 

възложителя документи и информация за подбор съгласно чл. 56ЗОП по обособена 

позиция II. От тях не може да се установи, че същият отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор по обособена позиция II - представени са редовни 

всички изискуеми документи за доказване на юридическия статус и отговаря на 

заложените в документацията условия за допустимост; не са представени редовни 

всички изискуеми документи за доказване на техническите възможности и/или 

квалификация и не отговаря на минималните изисквания за това. 

 

 3. По отношение на участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“, оферта с вх. с вх. № 02-

03-1560/23.10.2015 г., подадена за участие в обособена позиция I „Доставка на фабрично 

нови автомобили“: 

 Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си статус:  

а) Представяне на участника, ведно с декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП (оригинал, 

съобразно приложения образец), подписано от представляващия участника и 

съдържащо изискуемите се данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП; 

приложено нотариално заверено копие на документ за вписване на участника в 

Регистър Булстат при Агенция по вписванията; приложено копие на 

удостоверение за банкова сметка; 

б) Представяне на съдружника «Булвария Холдинг» ЕАД, включено в 

обединението-участник, ведно с 3 броя декларации по чл. 47, ал. 9 ЗОП (оригинал, 

съобразно приложения образец), подписани от представляващите участника и 

съдържащи изискуемите се данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП; 

приложено копие на документ за вписване на участника в Регистър Булстат при 

Агенция по вписванията; 

в) Представяне на съдружника «Стар Моторс» ЕООД, включено в обединението-

участник, ведно с 4 броя декларации по чл. 47, ал. 9 ЗОП (оригинал, съобразно 

приложения образец), подписани от представляващите участника и съдържащо 

изискуемите се данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП; приложени копия 

на документи за вписване на участника в Регистър Булстат при Агенция по 
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вписванията и за регистрацията му по ЗДДС от Националната агенция по 

приходите; 

г) Договор за създаване на обединението на участника, подписан от всеки от 

представляващите дружествата, включени в него – „Булстарс“ ДЗЗД, оригинал; с 

приложено към него нотариално заверено копие на документ за вписване на 

участника в Регистър Булстат при Агенция по вписванията и оригинал на 

декларация за управител и представляващ обединението-участник – съобразно 

изискванията на Възложителя; 

д) Декларации по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСЛТДС (оригинал, съобразно 

приложения образец на Приложение № 13б) – 3 броя, подписани от 

представляващия участника и от един от представляващите дружествата, 

включени в обединението-участник; 

е) Оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата по обособена позиция I; 

ж) Декларации по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец) 

– 3 броя, подписани от представляващия участника и от един от 

представляващите дружествата, включени в обединението-участник; 

з) Декларации по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец) - 3 

броя, подписани от представляващия участника и от един от представляващите 

дружествата, включени в обединението-участник; 

и) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на участника, 

подадена за участие в обособена позиция I (оригинал, съобразно приложения 

образец), подписана от представляващия участника. 

 Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил 

всички изискуеми се документи за доказване на юридическия си статус и няма 

нередовни такива.  

 

 За доказване на техническите възможности и квалификация участникът е представил 

следните документи:  

а) 3 броя Списъци на доставки, които са еднакви или сходни с предмета на 

обособена позиция I от настоящата обществена поръчка (оригинали, съгласно 

приложения образец), подписани от представляващия съответното дружество в 

обединението на участника. Списъците съдържат общо 3 броя доставки, 

осъществени от всяко от дружествата – участници в обединението-участник и са 

придружен с изискуемите се доказателства за тяхното изпълнение в съответствие 

с чл. 51, ал. 4 ЗОП; 

б) 3 броя копия на Оторизационни документи, заверени за вярност с оригинала от 

представляващия участника) от производителя на всеки от предлаганите по 

обособена позиция I модели автомобили за тяхната доставка от участника – 2 от 

документите са на чужд език, в превод и на български език, а единият документ е 

изготвен на български език; 

в) Описание (оригинал, съгласно приложения образец) на мерки за осигуряване на 

качество от участникът при изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция I - оторизирани сервизни центрове от производителя на всеки от 

предлаганите за доставка модели автомобили за тяхното гаранционно 

обслужване, подписан от представляващия участника, придружен с 2 броя 

оригинали на удостоверения за оторизация на тези сервизни центрове; 

г) 2 броя копия на Сертификати, заверени за вярност с оригинала от 

представляващия участника, за внедрена от всеки от дружествата в обединението-

участник система ISO 9001:2008 с обхват: на „Булвария Холдинг“ ЕАД - 

„Доставка и продажба на нови автомобили, резервни части и аксесоари от 
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номенклатурата на „Дженерал Мотърс“. Следпродажбено обслужване на 

автомобили от номенклатурата на „Дженерал Мотърс“, с валидност до 

01.03.2014 г.; на „Стар Моторс“ ЕООД – „Внос на фабрично нови моторни 

превозни средства. Продажба, гаранционен и извън гаранционен сервиз на 

моторни превозни средства“, с валидност до 09.11.2017 г. Видно от отбелязаното, 

представеният от участника сертификат за внедрена система ISO 9001:2008 за 

дружеството- „Булвария холиднг“ ЕАД, който съгласно договора за обединение 

следва да осигури доставката на автомобили от вид I, II, III и IV по обособена 

позиция I, е невалиден, поради изтичането му на 01.03.2014 г. Доколкото 

Сертификатите за съответствие със системи за качество, в т.ч. и изисканите за 

представяне от участниците в обществената поръчка, удостоверяващи 

съответствието им с изискванията на ISO 9001:…, са с определен срок на 

валидност, след изтичането на който същите подлежат на подновяване или се 

счита, че спрямо носителя им не е налице съответствие с изискванията на 

стандарта, то не може да се приеме, че е налице редовно представен изискуем 

документи от Възложителя съгласно т. III, 2.3. от Обявлението и в Глава 4, 

Раздел II., Част 1., т. 3.4. /за участниците в обособена позиция I/ от 

Документацията за участие: 

„3.4. Сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от 

участника система ISO 9001:…..(или еквивалентен) с обхват, посочен в т. 3.4 

от Част трета, Раздел I от настоящата глава – съгласно чл. 51, ал. 1, т. 13 

ЗОП.“.  

д) 4 броя каталози на всеки от предлаганите за доставка модели автомобили, 

заверени за вярност с оригинала от всеки от представляващите дружествата – 

участници в обединението-участник. 

 

След проверка на горните документи членовете на комисията установиха, че 

участникът не е представил в редовна форма всички изискуеми документи за 

доказване на техническите си възможности и квалификация, а именно: валиден 

Сертификат (копие, заверено за вярност с оригинала), за внедрена от участника 

система ISO 9001:…..(или еквивалентен) с обхват, посочен в т. 3.4 от Част трета, 

Раздел I от настоящата глава – съгласно чл. 51, ал. 1, т. 13 ЗОП – посочено по-горе 

в т. г). 

 

Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че 

участникът Дружество по ЗЗД „Булстарс“ не е представил редовни всички 

изискуеми се от възложителя документи и информация за подбор съгласно чл. 56 

ЗОП по обособената позиция, за която участва. От тях не може да се установи, че 

същият отговаря на поставените от Възложителя критерии за подбор по обособена 

позиция I - представени са редовни всички изискуеми документи за доказване на 

юридическия статус и отговаря на заложените в документацията условия за 

допустимост; не са представени редовни всички изискуеми документи за доказване 

на техническите възможности и/или квалификация и не отговаря на минималните 

изисквания за това. 

 

II. Констатации относно приложимостта на чл. 68, ал. 8 ЗОП: 

 

 Във връзка с констатациите по т. I от настоящия протокол, е налице основание за 

изпращане на протокола на всички участници – чл. 68, ал. 8 ЗОП. Членовете на комисията 

определят Рада Гьонова да организира изпращането на настоящия протокол по 
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електронен път по реда на при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис, чрез придружително писмо, изходящо от изпълнителния директор 

на БСТ, а така също - и публикуването на настоящия протокол в профила на купувача в 

деня на изпращането му. 

На основание чл. 68, ал. 9, изр. 1 ЗОП, участниците в настоящата процедура: 

Обединение „Би Енд Пи Ауто“ – по обособена позиция I, „Мото-Пфое“ ЕООД - по 

обособена позиция I и по обособена позиция II, Дружество по ЗЗД „Булстарс“ - по 

обособена позиция II, следва да представят на комисията съответните документи за 

отстраняване на установените липси и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или 

друга нередовност, по обособената позиция/позиции, за които са подали оферта, в срок 

5 работни дни от получаването на настоящия протокол.  
На основание чл. 68, ал. 8, изр. 2 ЗОП „когато е установена липса на документи 

и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с 

изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени 

документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от 

възложителя критерии за подбор“. 

 

 Заседанието приключи в 13.00 часа на 09.11.2015 г., с подписването на този протокол, 

състоящ се общо от десет страници. 

 

 

Калина Коилова -     Антон Проданов -     

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/               /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 

 

 

Борислав Трайков -      Рада Гьонова - 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/              /подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

       

 

 

Димитър Младенов - 

/подписът е заличен на осн. чл. 2 ЗЗЛД/ 

 


