
СЪОБЩЕНИЕ 

 

 На основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо ЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

209/26.10.2015 г., обявява, че на 26.11.2015 г., в 10.00 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. 

София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, ще се извърши: 

- съобщаване на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по 

показателите, различни от цената; 

- отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени, 

в откритата 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“.  

 Отварянето  на ценовите оферти ще се извърши публично, при условията на чл. 68, ал. 

3 ЗОП. 

 

 На основание чл. 69а, ал. 3, изр. второ ЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

209/26.10.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, съобщава следните резултати от 

оценяване на подадените за участие в процедурата по обособена позиция I оферти по 

показателите, различен от ценовия: 

Точки, получени от участника „Мото-Пфое“ ЕООД: 

По Показател № 2: „Разход на гориво (л/100 км)” (К2) – 15 т. 

По Показател № 3: „Емисии на CO2 (гр/км) при смесен цикъл на движение” (К3) -15 т. 

По Показател № 4: „Гаранционен Срок в месеци” (К4) – 10 т. 

По Показател № 5: „Гаранционен Пробег в  километри” (К5) – 10 т. 

 

 На основание чл. 69а, ал. 3, изр. второ ЗОП, Комисия назначена със Заповед № 

209/26.10.2015 г. на Изпълнителния директор на БСТ, съобщава следните резултати от 

оценяване на подадените за участие в процедурата по обособена позиция II оферти по 

показателите, различен от ценовия: 

Точки, получени от участника „Мото-Пфое“ ЕООД: 

По Показател № 2: „Разход на гориво (л/100 км)” (К2) – 20 т. 

По Показател № 3: „Срок на експлоатация в месеци ” (К3) – 20 т.  

 

 Дата на обявяване на настоящото съобщение в интернет страницата на 

възложителя, Профила на купувача: 23.11.2015 г. 

 

/подпис - не се чете/ 

Рада Гьонова, 

член на комисия, 

назначена със Заповед № 209/26.10.2015 г. 

на Изпълнителния директор на БСТ 

 


