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Вх. № 04-03-1732/30.11.2015 г.  

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

No 1/26.10.2015 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 26.10.2015 г. и започна своята работа в 10.05 часа след получаване на списъка с 

участниците и представените оферти. Членовете на комисията подписаха декларации за 

обстоятелствата, посочени в чл. 35 ЗОП. В 10.10 часът, започна отварянето на подадените 

оферти за участие в горепосочената открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка на автомобили“, по обособени позиции: I. „Доставка на 

фабрично нови автомобили“ и II. „Доставка на употребявани автомобили“, съгласно 

изискванията, посочени в обявлението и документацията за участие, по реда на тяхното 

постъпване: 

1. Обединение „Би Енд Пи Ауто“ 

вх. № 02-03-1558/23.10.2015 г. 

Офертата е внесена от Драгана Иванова в 15.25 часа 

Офертата е подадена само за обособена позиция I „Доставка на фабрично нови 

автомобили“, съгласно надписаното на плика с офертата 

 

2. „Мото-Пфое“ ЕООД 

вх. № 02-03-1559/23.10.2015 г. 

Офертата е внесена от Даниел Владев в 16.00 часа 

Офертата е подадена за обособена позиция I „Доставка на фабрично нови 

автомобили“ и за обособена позиция II. „Доставка на употребявани автомобили“, 

съгласно надписаното на плика с офертата 
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3. Дружество по ЗЗД „Булстарс“ 

вх. № 02-03-1560/23.10.2015 г. 

Офертата е внесена от Златин Ковчазов в 16.30 часа 

Офертата е подадена за обособена позиция I „Доставка на фабрично нови 

автомобили“ и за обособена позиция II. „Доставка на употребявани автомобили“, 

съгласно надписаното на плика с офертата 

 

На отварянето на подадените оферти присъстват представители на участниците: „Мото 

Пфое“ ЕООД и Дружество по ЗЗД „Булстарс“, не присъстват представители на 

средствата за масово осведомяване или на други лица./посоченото е отразено в съставен 

присъствен списък/. 

Представляващият участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“ заяви, че въпреки 

надписаното на плика на подадената оферта, че се отнася и за двете обособени 

позиции, то същата се подава само за обособена позиция I „Доставка на фабрично 

нови автомобили“. 

 

1. Действия и констатации, относно отварянето на офертата на Обединение „Би Енд Пи 

Ауто“, с вх. № 02-03-1558/23.10.2015 г.: 

Офертата на този участник е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик, надписан в 

съответствие с изискванията на закона и Възложителя - само за обособена позиция I 

„Доставка на фабрично нови автомобили“. При отварянето на плика с подадена оферта, 

комисията констатира наличието на три отделни запечатани, непрозрачни плика в 

офертата на участника Обединение „Би Енд Пи Ауто“. Трима от членовете на комисията 

и представляващия участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“, подписаха плик с номер 3 

от офертата на участника Обединение „Би Енд Пи Ауто“, подадена за участие в 

обособена позиция I, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, изр. първо ЗОП. След 

това комисията отвори плик с номер 2 от офертата на участника Обединение „Би Енд Пи 

Ауто“, подадена за участие в обособена позиция I и се подписаха всички съдържащи се 

в плика документи от трима от членовете на комисията и представляващия участника 

Дружество по ЗЗД „Булстарс“, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. първо 

ЗОП. След това, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. трето ЗОП, комисията 

пристъпи към отваряне на плик номер 1 от офертата на участника Обединение „Би Енд 

Пи Ауто“, подадена за участие в обособена позиция I, оповести съдържащите се в него 

документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от 

съответния участник в приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените 

документи, при което се установи, че документите, изброени от участника в приложения 

списък с представени документи, са представени както е посочено. 

 

2. Действия и констатации, относно отварянето на офертата на „Мото-Пфое“ ЕООД, с 

вх. № 1559/23.10.2015 г.: 

Офертата на този участник е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик /кашон/, 

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя - офертата е подадена 

за обособена позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“ и за обособена позиция 

II. „Доставка на употребявани автомобили“.  

При отварянето на плика с подадена оферта /кашон/, комисията констатира наличието 

на шест отделни запечатани, непрозрачни плика в офертата на участника „Мото-Пфое“ 

ЕООД, надписани както следва – Плик № 1, Документи за подбор по позиция I „Доставка 

на фабрично нови автомобили“ и идентифициращи участника данни; Плик № 2, 

Предложение за изпълнение на поръчката по позиция I „Доставка на фабрично нови 

автомобили“ и идентифициращи участника данни; Плик № 3, Предлагана цена по 

позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“ и идентифициращи участника 

данни; Плик № 1, Документи за подбор по позиция II. „Доставка на употребявани 

автомобили“ и идентифициращи участника данни; Плик № 2, Предложение за 
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изпълнение на поръчката по позиция II. „Доставка на употребявани автомобили“ и 

идентифициращи участника данни; Плик № 3, Предлагана цена по позиция II. „Доставка 

на употребявани автомобили“ и идентифициращи участника данни. 

Трима от членовете на комисията и представляващия участника Дружество по ЗЗД 

„Булстарс“ подписаха плик с номер 3 от офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД, 

подаден за участие в обособена позиция I, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, 

изр. първо ЗОП. След това комисията отвори плик с номер 2 от офертата на участника 

„Мото-Пфое“ ЕООД, подадена за участие в обособена позиция I и се подписаха всички 

съдържащи се в плика документи от трима от членовете на комисията и представляващия 

участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, 

изр. първо ЗОП. След това, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. трето ЗОП, 

комисията пристъпи към отваряне на плик номер 1 от офертата на участника „Мото-

Пфое“ ЕООД, подадена за участие в обособена позиция I, оповести съдържащите се в 

него документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от 

съответния участник в приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените 

документи, при което се установи, че документите, изброени от участника в приложения 

списък с представени документи, са представени както е посочено. 

След това трима от членовете на комисията подписаха плик с номер 3 от офертата 

на участника „Мото-Пфое“ ЕООД, подаден за участие в обособена позиция II, в 

съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, изр. първо ЗОП. Членовете на комисията 

приканиха присъстващият представител на участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“ да 

извърши съответно подписване и на офертата на този участник, подадени за участие по 

обособена позиция II, но същият отказа, като още веднъж подчерта, че този участник не 

подава оферта за участие в тази обособена позиция, а само за обособена позиция I. След 

това комисията отвори плик с номер 2 от офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД, 

подадена за участие в обособена позиция II и се подписаха всички съдържащи се в плика 

документи от трима от членовете на комисията, в съответствие с изискването на чл. 68, 

ал. 5, изр. първо ЗОП. След това, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. трето 

ЗОП, комисията пристъпи към отваряне на плик номер 1 от офертата на участника 

„Мото-Пфое“ ЕООД, подадена за участие в обособена позиция II, оповести съдържащите 

се в него документи и извърши проверка за наличието на всички документи, изброени от 

съответния участник в приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените 

документи, при което се установи, че документите, изброени от участника в приложения 

списък с представени документи, са представени както е посочено. 

 

3. Действия и констатации, относно отварянето на офертата на Дружество по ЗЗД 

„Булстарс“, с вх. № 02-03-1560/23.10.2015 г.: 

Офертата на този участник е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик, надписан в 

съответствие с изискванията на закона и Възложителя - офертата е надписана, че се 

подава за обособена позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“ и за обособена 

позиция II. „Доставка на употребявани автомобили“. Както е отразено по-горе в 

настоящия протокол, представляващият този участник, заяви, че офертата се подава само 

за обособена позиция I. При отварянето на плика с подадена оферта, комисията 

констатира наличието на три отделни запечатани, непрозрачни плика в офертата на 

участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“, надписани както следва – Плик № 1, 

Документи за подбор и наименованието на участника; Плик № 2, Предложение за 

изпълнение на поръчката по позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“ и 

наименованието на участника; Плик № 3 Предлагана цена по позиция I „Доставка на 

фабрично нови автомобили“ и наименованието на участника. 

Видно от съдържащите се в офертата на участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“ 

пликове, същите са само три, надписани за участие в обособена позиция I от настоящата 

поръчка. Налице е несъответствие между надписаното на плика на офертата, че същата 

се подава за две обособени позиции и съдържащите се в офертата пликове – три на брой, 
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надписани за участие в една обособена позиция, което съставлява нарушение на 

изискването на чл. 57, ал. 1 ЗОП, че когато офертата се подава за самостоятелно 

обособени позиции, то същата се надписва за кои позиции се отнася. Това нарушение 

обаче, не е основание за отстраняване на офертата на този участник, тъй като не 

съществува измежду посочените такива в чл. 69, ал. 1 ЗОП. Видно от надписаните три 

плика в офертата на този участник, а така също и от изричната направена устно от 

представляващия го декларация, същата е подадена за участие в обособена позиция I 

“Доставка на фабрично нови автомобили“ и комисията ще я приеме за по-нататъшно 

разглеждане и участие в процедурата по тази обособена позиция. 

Трима от членовете на комисията и представляващия участника „Мото-Пфое“ ЕООД, 

подписаха плик с номер 3 от офертата на участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“, 

подаден за участие в обособена позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“, в 

съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, изр. първо от ЗОП. След това комисията 

отвори плик с номер 2 от офертата на участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“, подадена 

за участие в обособена позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“ и се 

подписаха всички съдържащи се в плика документи от трима от членовете на комисията 

и представляващия участника „Мото-Пфое“ ЕООД, в съответствие с изискването на чл. 

68, ал. 5, изр. първо ЗОП. След това, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. 

трето ЗОП, комисията пристъпи към отваряне на плик номер 1 от офертата на участника 

Дружество по ЗЗД „Булстарс“, подадена за участие по обособена позиция I „Доставка на 

фабрично нови автомобили“, оповести съдържащите се в него документи и извърши 

проверка за наличието на всички документи, изброени от съответния участник в 

приложения списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените документи, при което се 

установи, че документите, изброени от участника в приложения списък с представени 

документи, са представени както е посочено. 

 

Комисията приключи публичната част от заседанието си в 11.05 часа на 26.10.2015 г., 

със съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо четири страници.  

 

Приложения: Декларации по чл. 35 ЗОП; Списък на участниците в процедурата; 

Присъствен списък. 

 

 

 

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/   
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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 № 209/26.10.2015 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 



10 

 

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/   
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П Р О Т О К О Л 

No 3/20.11.2015 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 № 209/26.10.2015 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, на основание чл. 68, ал. 10, чл. 69а, ал. 2 и ал. 3 и чл. 

72 от Законa 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 последователно в закрито заседание на 18.11.2015 г., в интервала 09.00 – 12.00 

часа и на 20.11.2015 г., в интервала 12.00 – 15.00 часа, за разглеждане на допълнително 

представените документи, относно съответствието на участниците в настоящата 

обществена поръчка, за които е било констатирано, че са представили първоначални 

оферти с документи в Плик № 1, от които не е могло да се установи, че отговарят на 

критериите за подбор, поставени от Възложителя; за разглеждане предложенията в плик 

№ 2 на участниците, които отговарят на критериите за подбор; за установяване 

съответствието на техническите предложения на допуснатите участници с изискванията 

на Възложителя, проверка за наличие на основание за прилагане на чл. 70, ал. 1 ЗОП; и 

за оценка на офертите на допуснатите участници по показателя, различен от ценовия.  

      

I. Проверка за представяне на допълнително изискани документи по реда на 

чл. 68, ал. 8 ЗОП от участници, за които е било установена липса на документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, вкл. фактическа 

грешка.  

 

Членовете на комисията започнаха заседанието като се увериха, че съгласно указаното в 

т. II. от Протокол № 2/09.11.2015 г., отразяващ резултатите от проверката за наличието и 

редовността на представените документи в Плик № 1 от всеки участник в процедурата 

по обособени позиции I и II, същият е публикуван в Профила на купувача и изпратен 

до участниците в процедурата на 10.09.2015 г. с придружително писмо изх. № 02-01-

1783/10.11.2015 г. – цифрово подписано, по електронната поща /копие от писмото е 

приложено към настоящия протокол, ведно с потвърждения за получаването му от всеки 
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от участниците/. В Протокол № 2 членовете на комисията са описали установени от тях 

липса на документи и несъответствия с критериите за подбор, в офертите на всички 

участници в процедурата по обособени позиции I и II и са указали регламентирания в чл. 

68, ал. 9, изр. първо ЗОП срок за представяне на документи за отстраняване на 

констатираните нередовности, а именно 5 работни дни, считано от датата на получаване 

на протокола. Така, този срок за участниците изтича на 17.11.2015 г. 

В Централно управление на БСТ до 17.11.2015 г. са получени и са предадени на 

комисията документи от участниците Обединение „Би енд Пи Ауто“ - вх. № 02-01-

1658/16.11.2015 г.; „Мото-Пфое“ ЕООД – вх. № 02-01-1646/13.11.2015 г.; Дружество по 

ЗЗД „Булстарс“ – вх. № 02-01-1648/13.11.2015 г. 

Участникът Обединение „Би енд Пи Ауто“, подал оферта за участие в обособена позиция 

I от настоящата поръчка, представя: 

1. Допълнително споразумение към договор за създаване на обединението на участника, 

подписан от всеки от представляващите дружествата, включени в него – „Би енд Пи 

Ауто“ ДЗЗД, нотариално заверено копие – съобразно изискванията на Възложителя; 

2. 4 броя каталози на всеки от предлаганите за доставка модели автомобили, заверени за 

вярност с оригинала от представляващия обединението-участник. 

 

Участникът „Мото-Пфое“ ЕООД, подал оферта за участие в обособени позиции I и II от 

настоящата поръчка, представя: 

1. 5 броя каталози на всеки от предлаганите за доставка модели автомобили по обособена 

позиция I, заверени за вярност с оригинала от представляващия участника; 

2. 60 броя фотографски снимки – по 2 броя за всеки от предлаганите за доставка 

автомобили по обособена позиция II, заверени за вярност с оригинала от 

представляващия участника. 

 

Участникът Дружество по ЗЗД „Булстарс“, подал оферта за участие в обособена позиция 

I от настоящата поръчка, представя: 

1. 1 брой копие на Сертификати, заверени за вярност с оригинала от представляващия 

участника, за внедрена от участника в обединението-участник - „Булвария Холдинг“ 

ЕАД, система ISO 9001:2008 с обхват: „Доставка и продажба на автомобили, резервни 

части и аксесоари. Сервизно обслужване на автомобили.“, с валидност до 01.03.2017 г. 

 

II. Констатации за наличието и редовността на представените документи и 

информация в Плик № 1 от участниците в процедурата по обособени позиции I и II 

и за съответствието на тези участници с критериите за подбор, поставени от 

Възложителя: 

 

1. Членовете на комисията пристъпиха към проверка за съответствие на представените 

от участника в процедурата по обособена позиция I Обединение „Би енд Пи Ауто“, 

документи в Плик № 1, включително допълнително представените документи, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира, че: 

Обединение „Би енд Пи Ауто“ е представил всички изискуеми се от Възложителя 

документи и информация за подбор, съгласно чл. 56 ЗОП и същите са редовни 

такива. От тях може да се установи, че този участник отговаря на поставените от 

Възложителя критерии за подбор /представени са всички изискуеми документи за 

доказване на юридическия му статус и отговаря на заложените в документацията 

условия за допустимост; представени са всички изискуеми документи за доказване 

на техническите му възможности и/или квалификация и отговарят на 

минималните изисквания за това/. 
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2. Членовете на комисията пристъпиха към проверка за съответствие на представените 

от участника в процедурата по обособена позиция I „Мото-Пфое“ ЕООД, документи в 

Плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за 

подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира, че: 

„Мото-Пфое“ ЕООД е представило всички изискуеми се от възложителя документи 

и информация за подбор съгласно чл. 56 ЗОП и същите са редовни такива. От тях 

може да се установи, че този участник отговаря на поставените от възложителя 

критерии за подбор /представени са всички изискуеми документи за доказване на 

юридическия му статус и отговаря на заложените в документацията условия за 

допустимост; представени са всички изискуеми документи за доказване на 

техническите му възможности и/или квалификация и отговарят на минималните 

изисквания за това/. 

 

3. Членовете на комисията пристъпиха към проверка за съответствие на представените 

от участника в процедурата по обособена позиция II „Мото-Пфое“ ЕООД, документи в 

Плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за 

подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира, че: 

„Мото-Пфое“ ЕООД е представило всички изискуеми се от възложителя документи 

и информация за подбор съгласно чл. 56 ЗОП и същите са редовни такива. От тях 

може да се установи, че този участник отговаря на поставените от възложителя 

критерии за подбор /представени са всички изискуеми документи за доказване на 

юридическия му статус и отговаря на заложените в документацията условия за 

допустимост; представени са всички изискуеми документи за доказване на 

техническите му възможности и/или квалификация и отговарят на минималните 

изисквания за това/. 

 

4. Членовете на комисията пристъпиха към проверка за съответствие на представените 

от участника в процедурата по обособена позиция I Дружество по ЗЗД „Булстарс“, 

документи в Плик № 1, включително допълнително представените документи, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията констатира, че: 

Дружество по ЗЗД „Булстарс“ е представило всички изискуеми се от възложителя 

документи и информация за подбор съгласно чл. 56 ЗОП и същите са редовни 

такива. От тях може да се установи, че този участник отговаря на поставените от 

възложителя критерии за подбор /представени са всички изискуеми документи за 

доказване на юридическия му статус и отговаря на заложените в документацията 

условия за допустимост; представени са всички изискуеми документи за доказване 

на техническите му възможности и/или квалификация и отговарят на 

минималните изисквания за това/. 

 

III. Разглеждане на документите в плик № 2 на участниците в настоящата 

процедура по обособени позиции I и II, които не са били предложени за 

отстраняване и които отговарят на изискванията за подбор. Констатации относно 

съответствието на техническото предложение на допуснатите участници с 

поставените от възложителя изисквания за изпълнение обекта и предмета на 

поръчката по обособени позиции I и II 

 

След извършения преглед на документите в Плик № 1 от офертите на участниците в 

настоящата процедура по двете обособени позиции и констатациите по т. II от настоящия 

протокол, членовете на комисията пристъпиха към разглеждане и проверка 

съответствието на техническите предложения от офертите на участниците, които 

отговарят на изискванията на възложителя, с поставените от възложителя изисквания 
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към обекта и предмета на настоящата поръчка в Глава 3 Пълно описание на предмета на 

поръчката. Технически спецификации от Документацията за участие, по обособени 

позиции I и II в настоящата поръчка. За всеки един от тези участници, а именно: 

Обединение „Би енд Пи Ауто“, „Мото-Пфое“ ЕООД, Дружество по ЗЗД „Булстарс“, 

членовете на комисията извършиха детайлна проверка, за съответствие на представените 

предложения за изпълнение на поръчката с поставените от възложителя изисквания към 

нейния обект и предмет, при което установиха и констатираха следното: 

1. По отношение на офертата на участника Обединение „Би енд Пи Ауто“, с вх. № 02-

03-1558/23.10.2015 г., подадена за участие в поръчката по обособена позиция I: 

Техническото предложение на Участника Обединение „Би енд Пи Ауто“ съдържа 

предложение за извършване на доставка и гаранционно обслужване на пет различни вида 

автомобили: марка Пежо, модел 208 – до 50 бр.; марка Пежо, модел 308 – до 50 бр.; марка 

Пежо, модел 508 Active 1.6 THP 165 BVM6 STT – до 28 бр.; марка Пежо, модел 508 Active 

1.6 THP 165 EAT6 STT – до 8 бр.; марка BMW, модел X3Drive20d – до 4 бр. Всички 

предложени автомобили от даден вид са от една марка и модел, с еднакви минимални 

изискуеми параметри и с идентично оборудване. Всички автомобили са произведени не 

по-рано от 2015 г. Посочено е, че всеки от доставяните автомобили ще бъде 

окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с 

обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, ще се 

придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна 

книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Декларирано е, че за 

всеки от доставяните автомобили ще бъде обезпечено гаранционното му обслужване в 

оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на 

страната, като срокът на това обслужване ще е до датата на по-късно настъпилото 

събитие измежду предложения гаранционен пробег в километри и гаранционен срок в 

месеци. 

Представени са подробно работните и функционални характеристики на автомобилите 

/поотделно за всеки вид, съгласно Сертификата за съответствие – приложени са копия/, 

и е доказано тяхното съответствие като минимум с всяко едно от изискванията на 

възложителя от документацията на обществената поръчка.  

 

Посочено е, че разходът на гориво при смесен цикъл на движение /градско и 

извънградско/ за всеки един от видовете автомобили съгласно Сертификата за 

съответствие е: 

Вид 1 – марка Пежо модел 208 – 4.4 литра на 100 километра, 

Вид 2 – марка Пежо модел 308 – 4.6 литра на 100 километра, 

Вид 3 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 BVM6 STT – 5.8 литра на 100 

километра, 

Вид 4 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 EAT6 STT – 5.8 литра на 100 

километра, 

Вид 5 – марка BMW, модел X3Drive20d – 5.2 литра на 100 километра 

 

Посочено е количеството вредни емисии за предлаганите автомобили в отделени грамове 

емисии въглероден диоксид /СО2/ на километър при смесен цикъл на движение /градско 

и извънградско/ за всеки един от моделите автомобили по видове, съобразно 

максималната стойност, която е посочена в Сертификата за съответствие, е: 

Вид 1 – марка Пежо модел 208 – 102 грамове емисии СО2 на километър, 

Вид 2 – марка Пежо модел 308 – 105 грамове емисии СО2 на километър, 

Вид 3 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 BVM6 STT – 134 грамове емисии СО2 

на километър, 
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Вид 4 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 EAT6 STT – 134 грамове емисии СО2 

на километър, 

Вид 5 – марка BMW, модел X3Drive20d – 136 грамове емисии СО2 на километър 

Предложеното е в рамките на допустимите според Възложителя стойности. 
 

Посочен е гаранционен срок в месеци за предлаганите видове автомобили, както следва: 

Вид 1 – марка Пежо модел 208 – 60 месеца, 

Вид 2 – марка Пежо модел 308 – 60 месеца, 

Вид 3 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 BVM6 STT – 60 месеца, 

Вид 4 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 EAT6 STT – 60 месеца, 

Вид 5 – марка BMW, модел X3Drive20d – 24 месеца 

 

Посочен е срок за доставка за предлаганите автомобили, съобразно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

Вид 1 – марка Пежо модел 208 – 40 календарни дни за доставка след направена писмена 

заявка от страна на Възложителя, 

Вид 2 – марка Пежо модел 308 – 40 календарни дни за доставка след направена писмена 

заявка от страна на Възложителя, 

Вид 3 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 BVM6 STT – 40 календарни дни за 

доставка след направена писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 4 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 EAT6 STT – 40 календарни дни за 

доставка след направена писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 5 – марка BMW, модел X3Drive20d – 40 календарни дни за доставка след направена 

писмена заявка от страна на Възложителя. 

 

Декларирано е, че всяка една доставка на автомобил, ще бъде извършвана след заявка от 

Възложителя, в населено място, на територията на Р България, посочено предварително 

от Възложителя, а така също и че всяка доставка до посоченото от Възложителя място, 

ще се осъществява чрез специализиран подходящ транспорт /т.е. не на собствен ход на 

автомобила/ и ще се организира и обезпечава изцяло от участника, в качеството му на 

изпълнител по договора за обществена поръчка.  
 

Декларирано е, че участника ще изпълнява предмета на поръчката по настоящата 

обособена позиция в рамките на 24 месеца, считано от датата на подписването на договор 

за изпълнението й или до извършване на доставка на цялото определено количество 

автомобили по тази обособена позиция – което от двете събития настъпи първо, с 

изключение на клаузите, уреждащи гаранционните условия  – до изтичане на този срок 

и начина на плащане на съответна цена. 

 

Представени са допълнително Сертификати за съответствие на предлаганите за доставка 

модели автомобили – копия, заверени за вярност с оригинала и в превод на български 

език. 

 

Направено е следното предложение за гаранционен пробег на предлаганите автомобили, 

считано от датата на подписване на протокол за предаване автомобил: 

Вид 1 – марка Пежо модел 208 – 100 000 км., 

Вид 2 – марка Пежо модел 308 – 100 000 км., 

Вид 3 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 BVM6 STT – 100 000 км., 

Вид 4 – марка Пежо модел 508 Active 1.6 THP 165 EAT6 STT – 100 000 км., 

Вид 5 – марка BMW, модел X3Drive20d – без ограничение в километрите 
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Така направеното предложение за автомобилите от Вид 5, не е представено според 

изискванията на Възложителя. Вместо да се посочи гаранционен пробег в 

километри /съгласно изрично указаното в Документацията за участие – Технически 

спецификации, стр. 7; Методика за оценка, стр. 25 и Обявление за поръчката; 

Приложение № 9а – образец на Техническо предложение, стр. 51/, за тази марка и 

модел автомобил е записано, че се предлага гаранционен пробег: „без ограничение 

в километрите“, т.е. липсва цифрово изражение на предложението. В случая 

Комисията не би могла да използва предвидената в чл. 68, ал. 11, т. 2 ЗОП 

възможност – да поиска разяснение/допълнителни доказателства от участника за 

заявените от него данни, тъй като това ще доведе по промяна на техническото 

предложение, каквато не е допустима. Нещо повече, направено е предложение по 

един от предвидените показатели за оценка на офертите и в този случай същото не 

би могло да бъде оценено, съгласно заложената методика, не биха могли да бъдат 

оценени и предложенията на останалите участници в процедурата. За Комисията 

не съществува законова възможност нито да приеме, че предложението на този 

участник по този показател трябва да получи максималния брой точки, нито 

минимален брой точки – същото не е предвидено в Документацията за участие. 

 

Членовете на комисията считат, че поради горепосочените обстоятелства, 

представената оферта на участника Обединение „Би енд Пи Ауто“ е в нарушение 

на чл. 54, ал. 1 от ЗОП връзка с т. 3.4 на Глава 3 Пълно описание на предмета на 

поръчката. Технически спецификации, по обособена позиция I; показател за оценка 

№ 5 от Глава 6 от Критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта. 

Методика за определяне на комплексна оценка по обособена позиция I; и т. 5 от 

Приложение № 9а – образец на Техническо предложение към Документацията за 

участие, с оглед на което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, предлагат участникът 

Обединение „Би енд Пи Ауто“ с оферта вх. № 02-03-1558/23.10.2015 г. да бъде 

отстранен, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените от Възложителя условия.  

 

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

1559/23.10.2015 г., подадена за участие в поръчката по обособена позиция I: 

Техническото предложение на Участника „Мото-Пфое“ ЕООД съдържа предложение за 

извършване на доставка и гаранционно обслужване на пет различни вида автомобили: 

марка Форд, модел Фиеста – до 50 бр.; марка Форд, модел Фокус – до 50 бр.; марка Форд, 

модел Мондео – до 28 бр.; марка Волво, модел S60T3– до 8 бр.; марка Форд, модел Куга 

– до 4 бр. Всички предложени автомобили от даден вид са от една марка и модел, с 

еднакви минимални изискуеми параметри и с идентично оборудване. Всички 

автомобили са произведени не по-рано от 2015 г. Посочено е, че всеки от доставяните 

автомобили ще бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по 

пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна 

жилетка, ще се придружава от необходимите за регистрацията му документи, 

гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. 

Декларирано е, че за всеки от доставяните автомобили ще бъде обезпечено 

гаранционното му обслужване в оторизиран от производителя на съответния вид 

автомобили, сервиз на територията на страната, като срокът на това обслужване ще е до 

датата на по-късно настъпилото събитие измежду предложения гаранционен пробег в 

километри и гаранционен срок в месеци. 

Представени са подробно работните и функционални характеристики на автомобилите 
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/поотделно за всеки вид, съгласно Сертификата за съответствие – приложени са копия/, 

и е доказано тяхното съответствие като минимум с всяко едно от изискванията на 

възложителя от документацията на обществената поръчка.  

 

Посочено е, че разходът на гориво при смесен цикъл на движение /градско и 

извънградско/ за всеки един от видовете автомобили съгласно Сертификата за 

съответствие е: 

Вид 1 – марка Форд модел Фиеста – 4.6 литра на 100 километра, 

Вид 2 – марка Форд модел Фокус – 4.6 литра на 100 километра, 

Вид 3 – марка Форд модел Мондео – 5.9 литра на 100 километра, 

Вид 4 – марка Волво модел S60T3 – 5.8 литра на 100 километра, 

Вид 5 – марка Форд, модел Куга – 5.4 литра на 100 километра 

 

Посочено е количеството вредни емисии за предлаганите автомобили в отделени грамове 

емисии въглероден диоксид /СО2/ на километър при смесен цикъл на движение /градско 

и извънградско/ за всеки един от моделите автомобили по видове, съобразно 

максималната стойност, която е посочена в Сертификата за съответствие, е: 

Вид 1 – марка Форд модел Фиеста – 105 грамове емисии СО2 на километър, 

Вид 2 – марка Форд модел Фокус – 105 грамове емисии СО2 на километър, 

Вид 3 – марка Форд модел Мондео – 137 грамове емисии СО2 на километър, 

Вид 4 – марка Волво модел S60T3 – 134 грамове емисии СО2 на километър, 

Вид 5 – марка Форд, модел Куга – 140 грамове емисии СО2 на километър 

Предложеното е в рамките на допустимите според Възложителя стойности. 
 

Посочен е гаранционен срок в месеци за предлаганите видове автомобили, както следва: 

Вид 1 – марка Форд модел Фиеста – 60 месеца, 

Вид 2 – марка Форд модел Фокус – 60 месеца, 

Вид 3 – марка Форд модел Мондео – 60 месеца, 

Вид 4 – марка Волво модел S60T3 – 60 месеца, 

Вид 5 – марка Форд, модел Куга – 60 месеца 

 

Направено е следното предложение за гаранционен пробег на предлаганите автомобили, 

считано от датата на подписване на протокол за предаване автомобил: 

Вид 1 – марка марка Форд модел Фиеста – 1 000 000 км., 

Вид 2 – марка Форд модел Фокус – 1 000 000 км., 

Вид 3 – марка Форд модел Мондео – 1 000 000 км., 

Вид 4 – марка Волво модел S60T3 – 1 000 000 км., 

Вид 5 – марка Форд, модел Куга – 1 000 000 км. 

 

Посочен е срок за доставка за предлаганите автомобили, съобразно изискванията на 

Възложителя, а именно: 

Вид 1 – марка Форд модел Фиеста – 40 календарни дни за доставка след направена 

писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 2 – марка Форд модел Фокус – 40 календарни дни за доставка след направена 

писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 3 – марка Форд модел Мондео – 40 календарни дни за доставка след направена 

писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 4 – марка Волво модел S60T3 – 40 календарни дни за доставка след направена 

писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 5 – марка Форд, модел Куга – 40 календарни дни за доставка след направена писмена 

заявка от страна на Възложителя. 



8 

 

 

Декларирано е, че всяка една доставка на автомобил, ще бъде извършвана след заявка от 

Възложителя, в населено място, на територията на Р България, посочено предварително 

от Възложителя, а така също и че всяка доставка до посоченото от Възложителя място, 

ще се осъществява чрез специализиран подходящ транспорт /т.е. не на собствен ход на 

автомобил/ и ще се организира и обезпечава изцяло от участника, в качеството му на 

изпълнител по договора за обществена поръчка.  
 

Декларирано е, че участника ще изпълнява предмета на поръчката по настоящата 

обособена позиция в рамките на 24 месеца, считано от датата на подписването на договор 

за изпълнението й или до извършване на доставка на цялото определено количество 

автомобили по тази обособена позиция – което от двете събития настъпи първо, с 

изключение на клаузите, уреждащи гаранционните условия  – до изтичане на този срок 

и начина на плащане на съответна цена. 

 

Представени са допълнително Сертификати за съответствие на предлаганите за доставка 

модели автомобили – копия, заверени за вярност с оригинала и в превод на български 

език. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване 

съответствието на участника в процедурата по обособена позиция I с изискванията 

за подбор поставени от Възложителя, както и за установяване съответствие на 

направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания по тази обособена позиция, бе установено 

че офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД отговаря на изискванията за подбор 

и съдържа предложение за изпълнение предмета на настоящата поръчка по 

обособена позиция I, съответстващо с изискванията на Възложителя.  

На основание чл. 71, ал. 1 от ЗОП, комисията ще разгледа подадената за участие в 

настоящата процедура оферта по обособена позиция I и ще я оцени в съответствие 

с предварително обявените условия. 

 

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

1559/23.10.2015 г., подадена за участие в поръчката по обособена позиция II: 

 

Предложена е доставка на до 30 броя автомобила от един вид – марка Форд модел 

Фиеста, като всички автомобили от този вид са от една марка и модел, с еднакви 

минимални изискуеми параметри и с идентично оборудване.  

Всички предлагани автомобили са с дата на първа регистрация не по-рано от 2011 г., като 

за всеки всеки от 30-те броя, подлежащи на доставка употребявани автомобила, е 

посочена точната дата на регистрация /през 2011 г./, съгласно Свидетелство за 

регистрация, по изискания от възложителя ред. 

 

Всички предлагани автомобили са с пробег под 100 000 км., считано от датата на първата 

им регистрация, като за всеки от 30-те броя, подлежащи на доставка употребявани 

автомобила, поотделно са посочени действително изминатите километрин, по изискания 

от Възложителя ред. 

Всички предлагани автомобили са в техническа изправност и са в движение, като в 

уверение на това за всеки от 30-те броя, подлежащи на доставка употребявани 

автомобила, поотделно е посочена датата на преминат ГТП, съгласно документа, 

удостоверяващ това и е описан този документ, в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 
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За всички предлагани автомобили е предложена гаранция 6 месеца или 10 000 км., което 

събитие настъпи първо, считано от датата на подписване на протокол за предаване на 

съответен автомобил. За целта са предложени 17 броя сервизни центрове, които 

Възложителят може да ползва, като за всеки от тях е посочено наименование, точен 

административен адрес, лице за контакт, електронна поща и телефон. 

 

Всеки от доставяните автомобили е посочено, че ще бъде окомплектован съгласно чл. 

139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да ще се придружава от необходимите за 

регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за 

експлоатация на български език. 

 

Описани са подробно, работните и функционалните характеристики на автомобилите, 

предмет на доставка, посочени са марка, модел, максимално количество – Форд Фиеста, 

до 30 бр.  

Разходът на гориво за предлаганите автомобили /градско и извънградско/ съгласно 

Сертификатът за съответствие е: Марка Форд модел Фиеста – 5.6 литра на 100 километра. 

 

За всеки от предлаганите за доставка автомобили е посочен срок на експлоатацията му в 

месеци, считано от датата на първа регистрация на автомобил, съгласно Свидетелство за 

регистрация /в рамките на 49-55 м./. 

Предложено е да се извършва доставка на всеки един от оферираните автомобили в срок 

от 30 календарни дни след направена писмена заявка от страна на Възложителя. 

Декларирано е, че доставката на автомобили за нуждите на ДП БСТ ще се осъществява 

в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28. 

Декларирано е, че участникът ще изпълнява предмета на поръчката по настоящата 

обособена позиция в рамките на 24 месеца, считано от датата на подписването на договор 

за изпълнението й или до извършване на доставка на цялото определено количество 

автомобили по тази обособена позиция – което от двете събития настъпи първо, с 

изключение на клаузите, уреждащи гаранционните условия  – до изтичане на този срок 

и начина на плащане на съответна цена. 

Приложен към предложението е Сертификат за съответствие на предлаганите 

автомобили – копие, заверено за вярност с оригинала и в превод на български език. 

 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване 

съответствието на участника в процедурата по обособена позиция II с изискванията 

за подбор поставени от Възложителя, както и за установяване съответствие на 

направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с 

поставените от възложителя изисквания по тази обособена позиция, бе установено 

че офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД отговаря на изискванията за подбор 

и съдържа предложение за изпълнение предмета на настоящата поръчка по 

обособена позиция II, съответстващо с изискванията на Възложителя.  

На основание чл. 71, ал. 1 от ЗОП, комисията ще разгледа подадената за участие в 

настоящата процедура оферта по обособена позиция II и ще я оцени в съответствие 

с предварително обявените условия. 

 

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

03-1560/23.10.2015 г., подадена за участие в поръчката по обособена позиция I: 

Техническото предложение на Участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“ съдържа 

предложение за извършване на доставка и гаранционно обслужване на пет различни вида 

автомобили: марка Опел, модел Корса – до 50 бр.; марка Опел, модел Астра – до 50 бр.; 
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марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТС12 – до 28 бр.; марка Опел, модел 

Инсигния, вариант ААЕТА12 – до 8 бр.; марка Мазда, модел СХ5 – до 4 бр. Всички 

предложени автомобили от даден вид са от една марка и модел, с еднакви минимални 

изискуеми параметри и с идентично оборудване. Всички автомобили са произведени не 

по-рано от 2015 г. Посочено е, че всеки от доставяните автомобили ще бъде 

окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, с 

обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, ще се 

придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна 

книжка, както и инструкция за експлоатация на български език. Декларирано е, че за 

всеки от доставяните автомобили ще бъде обезпечено гаранционното му обслужване в 

оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на 

страната, като срокът на това обслужване ще е до датата на по-късно настъпилото 

събитие измежду предложения гаранционен пробег в километри и гаранционен срок в 

месеци. 

Представени са подробно работните и функционални характеристики на автомобилите 

/поотделно за всеки вид, съгласно Сертификата за съответствие – приложени са копия/, 

и е доказано тяхното съответствие като минимум с всяко едно от изискванията на 

възложителя от документацията на обществената поръчка.  

 

Посочено е, че разходът на гориво при смесен цикъл на движение /градско и 

извънградско/ за всеки един от видовете автомобили съгласно Сертификата за 

съответствие е: 

Вид 1 – марка Опел, модел Корса – 4.5 литра на 100 километра, 

Вид 2 – марка Опел, модел Астра – 4.3 литра на 100 километра, 

Вид 3 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТС12 – 5.9 литра на 100 километра, 

Вид 4 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТА12 – 7 литра на 100 километра, 

Вид 5 – марка Мазда, модел СХ5 – 4.9 литра на 100 километра 

 

Посочено е количеството вредни емисии за предлаганите автомобили в отделени грамове 

емисии въглероден диоксид /СО2/ на километър при смесен цикъл на движение /градско 

и извънградско/ за всеки един от моделите автомобили по видове, съобразно 

максималната стойност, която е посочена в Сертификата за съответствие, е: 

Вид 1 – марка Опел, модел Корса – 106 грамове емисии СО2 на километър, 

Вид 2 – марка Опел, модел Астра – 99 грамове емисии СО2 на километър, 

Вид 3 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТС12 – 139 грамове емисии СО2 на 

километър, 

Вид 4 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТА12 – 164 грамове емисии СО2 на 

километър, 

Вид 5 – марка Мазда, модел СХ5 – 144 грамове емисии СО2 на километър 

Предложеното е в рамките на допустимите според Възложителя стойности. 

 

Посочен е гаранционен срок в месеци за предлаганите видове автомобили, както следва: 

Вид 1 – марка Опел, модел Корса – 60 месеца, 

Вид 2 – марка Опел, модел Астра – 60 месеца, 

Вид 3 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТС12 – 60 месеца, 

Вид 4 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТА12 – 60 месеца, 

Вид 5 – марка Мазда, модел СХ5 – 60 месеца 

 

Посочен е срок за доставка за предлаганите автомобили, съобразно изискванията на 

Възложителя, а именно: 
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Вид 1 – марка Опел, модел Корса – 40 календарни дни за доставка след направена 

писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 2 – марка Опел, модел Астра – 40 календарни дни за доставка след направена 

писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 3 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТС12 – 40 календарни дни за доставка 

след направена писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 4 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТА12 – 40 календарни дни за доставка 

след направена писмена заявка от страна на Възложителя, 

Вид 5 – марка Мазда, модел СХ5 – 40 календарни дни за доставка след направена 

писмена заявка от страна на Възложителя. 

 

Декларирано е, че всяка една доставка на автомобил, ще бъде извършвана след заявка от 

Възложителя, в населено място, на територията на Р България, посочено предварително 

от Възложителя, а така също и че всяка доставка до посоченото от Възложителя място, 

ще се осъществява чрез специализиран подходящ транспорт /т.е. не на собствен ход на 

автомобил/ и ще се организира и обезпечава изцяло от участника, в качеството му на 

изпълнител по договора за обществена поръчка.  
 

Декларирано е, че участника ще изпълнява предмета на поръчката по настоящата 

обособена позиция в рамките на 24 месеца, считано от датата на подписването на договор 

за изпълнението й или до извършване на доставка на цялото определено количество 

автомобили по тази обособена позиция – което от двете събития настъпи първо, с 

изключение на клаузите, уреждащи гаранционните условия  – до изтичане на този срок 

и начина на плащане на съответна цена. 

 

Представени са допълнително Сертификати за съответствие на предлаганите за доставка 

модели автомобили – копия, заверени за вярност с оригинала и в превод на български 

език. 

 

Направено е следното предложение за гаранционен пробег на предлаганите автомобили 

в километри, считано от датата на подписване на протокол за предаване автомобил: 

Вид 1 – марка Опел, модел Корса – без ограничение на пробега, 

Вид 2 – марка Опел, модел Астра – без ограничение на пробега, 

Вид 3 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТС12 – без ограничение на пробега, 

Вид 4 – марка Опел, модел Инсигния, вариант ААЕТА12 – без ограничение на пробега, 

Вид 5 – марка Мазда, модел СХ5 – без ограничение на пробега. 

 

Така направеното предложение за автомобилите от всеки вид, не е представено 

според изискванията на Възложителя. Вместо да се посочи гаранционен пробег в 

километри /съгласно изрично указаното в Документацията за участие – Технически 

спецификации, стр. 7; Методика за оценка, стр. 25 и Обявление за поръчката; 

Приложение № 9а – образец на Техническо предложение, стр. 51/, за всяка марка и 

модел автомобил от предложените, е записано, че се предлага гаранционен пробег 

в километри: „без ограничение на пробега“, т.е. предложеното не е в изискуемата се 

мерна единица и съответно - липсва цифрово изражение на предложението. В 

случая Комисията не би могла да използва предвидената в чл. 68, ал. 11, т. 2 ЗОП 

възможност – да поиска разяснение/допълнителни доказателства от участника за 

заявените от него данни, тъй като това ще доведе по промяна на техническото 

предложение, каквато не е допустима. Нещо повече, направено е предложение по 

един от предвидените показатели за оценка на офертите и в този случай същото не 

би могло да бъде оценено съгласно заложената методика, не биха могли да бъдат 
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оценени и предложенията на останалите участници в процедурата. За Комисията 

не съществува законова възможност нито да приеме, че предложението на този 

участник по този показател трябва да получи максималния брой точки, нито 

минимален брой точки – същото не е предвидено в Документацията за участие. 

 

Членовете на комисията считат, че поради горепосочените обстоятелства, 

представената оферта на участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“ е в нарушение 

на чл. 54, ал. 1 от ЗОП връзка с т. 3.4 на Глава 3 Пълно описание на предмета на 

поръчката. Технически спецификации, по обособена позиция I; показател за оценка 

№ 5 от Глава 6 от Критерий за оценка – икономически най-изгодна оферта. 

Методика за определяне на комплексна оценка по обособена позиция I; и т. 5 от 

Приложение № 9а – образец на Техническо предложение към Документацията за 

участие, с оглед на което и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, предлагат участникът 

Дружество по ЗЗД „Булстарс“ с оферта вх. № 02-03-1560/23.10.2015 г. да бъде 

отстранен поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия.  

 

IV. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от 

ЗОП за предложенията в плик № 2 в офертите, подадени за участие в обособени 

позиции I и II 

Членовете на комисията като взеха предвид, че за участие в настоящата процедура по 

обособена позиция I са подадени три оферти, две от които не отговарят на изискванията 

на възложителя /съгласно посочените факти и извършени констатации в т. III от 

настоящия протокол/, а по обособена позиция II е подадена само една оферта, то не са 

налице условията за извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 

от ЗОП за тези им предложения.  

 

V. Оценка на офертите на допуснатите участници по техническите 

показателите, посочени за оценка в методиката, по обособени позиции I и II 

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД, подадена за участие и за 

двете обособени позиции на настоящата поръчка, същите отговарят на изискванията на 

ЗОП и документацията за участие в процедурата. Офертата на посочения в предходното 

изречение участник, подадена за участие в обособена позиция I и II, отговаря на 

изискванията на чл. 56 и чл. 57, ал. 2 ЗОП и отговаря на предварително обявените от 

Възложителя условия, и е подадена от участник, за когото не са налице обстоятелствата 

по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, 

и който отговаря на изискванията за технически възможности и квалификация. С оглед 

на това може да се пристъпи към оценка на техническото му предложение по обособена 

позиция I и II от офертата му в съответствие с предварително обявените условия, по 

посочения от Възложителя критерий. В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. 

и в Обявлението/ Възложителят е посочил, че оферти по всяка от обособените позиции, 

ще бъдат оценявани по критерия, определен в чл. 37, ал. 1, т. 2 – икономически най – 

изгодна оферта. Възложителят е определил по всяка от обособените позиции 

показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки 

показател, която включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и 

оценката му в предварително определени граници.  

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията пристъпи към разглеждане и 

оценяване на показателите, различни от ценовия, съобразно одобрената методика по 

всяка от обособените позиции: 
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Показатели за оценка, различни от ценовия по обособена позиция I: 

 

Показател – К 

(наименование) 

Относително 

тегло (Т) 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

    

2. Разход на гориво на 100 км при 

смесен цикъл на движение (л/100 

км) – К 2 

15% (0,15) 100 К 2 

3. Емисии на CO2 (гр/км) при 

смесен цикъл на движение – К 3 

(максималната стойност посочена в 

сертификата за съответствие при 

смесен разход) 

15% (0,15) 100 К 3 

4. Гаранционен Срок в месеци - К 4 10% (0,10) 100 К 4 

5. Гаранционен Пробег в  

километри- К 5 
10% (0.10) 100 К 5 

 

Показател № 2: „Разход на гориво (л/100 км)” (К2) – с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в общата оценка 0,15. По този показател се оценява сборът от 

разхода на гориво (л/100 км) при смесен цикъл на движение /градско и извънградско/, на 

всеки от петте вида автомобили, подлежащи на доставяне /Р = разход Вид1+разход Вид2 

+ разход Вид3 + разход Вид4 + разход Вид 5/. 

Броят на точките на всеки от участниците по този показател се изчисляват по следната 

формула:  

 

                        Р min 

К 2  = 100  х  ---------- х Т2,   

                           Р n 

където: 

“100” – максималните точки по К2; 

Р min – е най-малкият сбор от разхода на гориво (л/100 км) при смесен цикъл на 

движение на всеки от петте вида автомобили, подлежащи на доставяне, предложен 

от участник;  

Р n – сборът от разхода на гориво (л/100 км) при смесен цикъл на движение на 

всеки от петте вида автомобили, подлежащи на доставяне, предложен от конкретният 

участник 

Т2 = 0,15 е относителната тежест на показателя К2. 

 

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

този показател се оценява сборът от емисиите на СО2 (гр/км) при смесен цикъл на 

движение /градско и извънградско/ на всеки от петте вида автомобили, подлежащи на 

доставяне /Е = емисии СО2(гр/км) Вид1+ емисии СО2(гр/км) Вид2 + емисии СО2(гр/км) 

Вид3 + емисии СО2(гр/км) Вид4 + емисии СО2(гр/км)Вид 5/. 

Броят на точките на всеки от участниците по този показател се изчисляват по следната 

формула:  

 

                        Е min 

К3  = 100  х  ---------- х Т3,   
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                          Е n 

където: 

“100” – максималните точки по К3; 

Е min - е най-малкият сбор от емисии СО2(гр/км) при смесен цикъл на движение 

на всеки от петте вида автомобили, подлежащи на доставяне, предложен от участник;  

E n – сборът от емисии СО2(гр/км) при смесен цикъл на движение на всеки от 

петте вида автомобили, подлежащи на доставяне, предложен от конкретният 

участник 

Т3 = 0,15 е относителната тежест на показателя К3. 

 

Показател № 4: „Гаранционен Срок в месеци” (К4) – По този показател се оценява 

сборът от предложения гаранционен срок в месеци на всеки от петте вида автомобили, 

подлежащи на доставяне /ГС = Гаранционен срок в месеци Вид1+ Гаранционен срок в 

месеци Вид2 + Гаранционен срок в месеци Вид3 + Гаранционен срок в месеци Вид4 + 

Гаранционен срок в месеци Вид 5/. 
 

Броят на точките на всеки от участниците по този показател се изчисляват по следната 

формула:  

 

                            ГС n 

К 4  = 100  х  -------------- х Т4,   

                           ГС max 

където: 

“100” – максималните точки по К4; 

ГС max – е най-големият сбор от предложен гаранционен срок в месеци на всеки 

от петте вида автомобили, подлежащи на доставяне от участник;  

ГС n – сборът от предложения гаранционен срок в месеци на всеки от петте вида 

автомобили, подлежащи на доставяне,  от конкретния участник; 

Т4 = 0,10 е относителната тежест на показателя К4 

 

Показател № 5: „Гаранционен Пробег в  километри” (К5) –  

– По този показател се оценява сборът от предложения гаранционен пробег в километри 

на всеки от петте вида автомобили, подлежащи на доставяне /ГП = Гаранционен пробег 

в километри Вид1+ Гаранционен пробег в километри Вид2 + Гаранционен пробег в 

километри Вид3 + Гаранционен пробег в километри Вид4 + Гаранционен пробег в 

километри Вид 5/. 
 

Броят на точките на всеки от участниците по този показател се изчисляват по следната 

формула:  

 

                            ГП n 

К 5  = 100  х  -------------- х Т5,   

                           ГП max 

където: 

“100” – максималните точки по К5; 

ГП max – е най-големият сбор от предложен гаранционен пробег в километри на 

всеки от петте вида автомобили, подлежащи на доставяне от участник;  

ГП n – сборът от предложения гаранционен пробег в километри на всеки от петте 

вида автомобили, подлежащи на доставяне,  от конкретния участник; 

Т4 = 0,10 е относителната тежест на показателя К5 
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Предвид направените от участника „Мото-Пфое“ ЕООД предложения по обособена 

позиция I, по всеки от показателите, посочени по-горе в т. III-2, офертата му 

получава следните точки: 

 

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

следва: 

Р на участника е = 4.6+4.6+5.9+5.8+5.4=26.3  

 

                        26.3 

К 2  = 100  х  ---------- х 0.15,   

                           26.3 

където: 

“100” – максималните точки по К2; 

Р min – 26.3;  

Р n – 26.3; 

Т2 = 0,15 е относителната тежест на показателя К2. 

 

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

15 т., изчислени както следва:  

Е на участника е = 105+105+137+134+140=621. 

 

                        621 

К3  = 100  х  ---------- х 0.15,   

                          621 

където: 

“100” – максималните точки по К3; 

Е min - 621 

E n – 621 

Т3 = 0,15 е относителната тежест на показателя К3. 

 

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

ГС на участника е = 60+60+60+60+60 = 300. 

 

                            300 

К 4  = 100  х  -------------- х 0.10,   

                           300 

където: 

“100” – максималните точки по К4; 

ГС max – 300;  

ГС n – 300; 

Т4 = 0,10 е относителната тежест на показателя К4 

 

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

следва: 

ГП = 1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 +1 000 000 = 5 000 000. 
 

                            5 000 000 

К 5  = 100  х  ------------------ х 0.10,   

                           5 000 000 

където: 

“100” – максималните точки по К5; 
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ГП max – 5 000 000;  

ГП n – 5 000 000; 

Т4 = 0,10 е относителната тежест на показателя К5 

 

 

Показатели за оценка, различни от ценовия по обособена позиция II: 

 

Показател – К 

(наименование) 

Относително 

тегло (Т) 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

    

2. Разход на гориво на 100 км при 

смесен цикъл на движение (л/100 

км) – К 2 

20% (0,20) 100 К 2 

3. Срок на експлоатация в месеци – 

К 3 

(съобразно датата на първа 

регистрация на МПС) 

20% (0,20) 100 К 3 

 

 

Показател № 2: „Разход на гориво (л/100 км)” (К2) – с максимален брой точки 100 и 

относителна тежест в общата оценка 0,20. По този показател се оценява разходът на 

гориво (л/100 км) при смесен цикъл на движение /градско и извънградско/ на вида 

автомобили, подлежащи на доставяне. 

Броят на точките на всеки от участниците по този показател се изчисляват по следната 

формула:  

 

                        Р min 

К 2  = 100  х  ---------- х Т2,   

                           Р n 

където: 

“100” – максималните точки по К2; 

Р min – е най-ниският разход на гориво (л/100 км) на вида на автомобилите, 

подлежащи на доставяне, предложен от участник;  

Р n – е разходът на гориво (л/100 км) на вида на автомобилите, подлежащи на 

доставяне, предложен от конкретният участник 

Т2 = 0,20 е относителната тежест на показателя К2. 

 

Показател № 3: „Срок на експлоатация в месеци ” (К3) – По този показател се оценява 

сборът на срока в месеци, през който подлежащите на доставяне 30 броя автомобила, са 

били експлоатирани. Срокът на експлоатация на всеки автомобил се определя в месеци 

за периода от датата на първата регистрация (месеца на регистрация не се брои) до 9 

(девети) месец, включително на 2015г. - например: ако Автомобил 1 е с Дата на първа 

регистрация 03.2012 г., то срокът му на експлоатация /СЕАвтомобил1/ се определя на 42 

месеца; ако Автомобил 2 е с Дата на първа регистрация 03.2015 г., то срокът му на 

експлоатация /СЕАвтомобил2/ се определя на 6 месеца и т.н. /СЕ = 

СЕАвтомобил1+СЕАвтомобил2 +…+ СЕАвтомобил30/. 

Броят на точките на всеки от участниците по този показател се изчисляват по следната 

формула:  
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                        СЕ min 

К3  = 100  х  ---------- х Т3,   

                          СЕ n 

където: 

“100” – максималните точки по К3; 

СЕ min - е най-малкият сбор на срока в месеци, през който подлежащите на 

доставяне 30 броя автомобила, са били експлоатирани;  

СE n – сборът на срока в месеци, през който са били експлоатирани 30-те 

автомобила, подлежащи на доставяне, предложени от конкретният участник 

Т3 = 0,20 е относителната тежест на показателя К3. 

 

 

Предвид направените от участника „Мото-Пфое“ ЕООД предложения по обособена 

позиция II, по всеки от показателите, посочени по-горе в т. III-3, офертата му 

получава следните точки: 

 

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

 

                        5.6 

К 2  = 100  х  ---------- х 0.20,   

                           5.6 

където: 

“100” – максималните точки по К2; 

Р min – 5.6;  

Р n – 5.6 

Т2 = 0,20 е относителната тежест на показателя К2. 

 

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

следва: 

СЕ на участника е =55+54+54+55+49+54+54+54+49+55+52+54+55+55+55+55+49+54 

+55+55+54+55+54+54+54+55+54+54+53+53= 1612 

 

                        1612 

К3  = 100  х  ---------- х 0.20,   

                          1612 

където: 

“100” – максималните точки по К3; 

СЕ min - 1612;  

СE n – 1612 

Т3 = 0,20 е относителната тежест на показателя К3. 

 

 IV. Определяне на дата и час за отваряне на ценовите оферти 
Членовете на комисията след като приключиха извършването на оценка по Техническия 

показател от офертата на допуснатите участник, на основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо 

ЗОП и съгласно посоченото в т. 2 от Раздел II, Глава 5 от Документацията за участие в 

настоящата поръчка, следва да пристъпят към публикуване на информация за 

резултатите от оценяване на офертите по показателите, различни от цената; деня, часа и 

мястото на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите 

оферти на допуснатите участници на Профила на купувача на БСТ на адрес: 

http://profile.toto.bg/fe16651c7f6e148eda6aa5e84042f06a, 
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 в секция „Обществени поръчки/Профил на купувача“; при отварянето на плика с 

предлаганата цена и оповестяване на ценовите оферти имат право да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица и  представители 

на средствата за масова информация.  

Членовете на комисията възлагат на Рада Гьонова – член на комисията, да подпише и да 

организира публикуването на съобщение в Профила на купувача на Възложителя. 

Съобщението трябва да има следното съдържание:  

 

„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.“ 

 

Настоящото заседание приключи в 15.30 часа на 20.11.2015 г., с подписването на този 

протокол, състоящ се от деветнадесет страници.  

 

 

Калина Коилова -          Антон Проданов -     

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

 



П Р О Т О К О Л 

No 4/26.11.2015 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 № 209/26.10.2015 г. и Заповед № 226 от/26.11.2015 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. Моника Соколова – Директор ДОА, при ЦУ на БСТ – резервен член, подписала и 

представила декларация по чл. 35 ЗОП; 

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

се събра в 10:45 часа на 26.11.2015 г., в сградата на ЦУ на БСТ, находяща се в гр. София, 

ул. „Хайдушко изворче“ № 28, за провеждане на публично заседание, на което да бъдат 

отворени ценовите предложения по обособена  позиция I – „Доставка на фабрично нови 

автомобили“ и по обособена позиция II – „Доставка на употребявани автомобили“, на 

участника в настоящата процедура който е представил оферта, отговаряща на изискванията 

на Възложителя, която дата и час са конкретизирани в Протокол № 3/20.11.2015 г. и за което 

участниците са уведомени чрез публикуване на съобщение за това на 23.11.2015 г. на 

Профила на купувача на Възложителя /видно от приложената разпечатка/.  

 

На извършване действията на комисията по чл.69а ЗОП, присъстват представители на 

участниците – „Мото-Пфое“ ЕООД и Дружество по ЗЗД „Булстар“ /същото е отразено в 

присъствен списък, приложен към настоящото/. Не присъстват представители на средствата 

за масова информация; не присъстват и други лица.  

Комисията съобщи резултатите от оценяването на офертите на участниците, които 

отговарят на изискванията на Възложителя по обособена позиция I и по обособена 

позицияII, по всеки от показателите, различен от ценовия /получени съобразно заложената 

в документацията методика за оценка/ и които се съдържат в подписан от членовете на 

комисията протокол – Протокол № 3/20.11.2015 г., а така също и в публикуваното в 

Профила на купувача съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП.  

След това комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения по обособена 

позиция I – „Доставка на фабрично нови автомобили“ на участниците, които отговарят на 

изискванията на Възложителя и оповестяване на предлаганите от тях цени. Предвид 

констатациите в т. III от Протокол № 3/20.11.2015 г., видно от където Комисията е 



преценила, че офертите на участниците Обединение „Би енд пи ауто“ и Дружество по ЗЗД 

„Булстар“, не отговарят на изискванията на Възложителя и поради това е предложила 

същите да бъдат отстранени, и на основание чл. 69а, ал. 1 ЗОП, пликът с цената /Плик № 3 

Ценово предложение/ от офертите на тези участници, Комисията обяви, че няма да бъде 

отворен. На присъстващите представители на участниците бяха показани Пликове с № 3 от 

офертите на предложените за отстраняване участници и същите се увериха, че те са 

неотваряни и запечатани, така както на първото проведено публично заседание. 

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 от офертата на допуснатия участник – 

„Мото-Пфое“ ЕООД, като преди това присъстващите участници се увериха, че и този плик 

е неотварян, запечатан, така както на първото проведено публично заседание.  

Участникът „Мото-Пфое“ ЕООД е направил следното ценово предложение за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция  I – „Доставка на фабрично нови 

автомобили“:  

Общата цена за доставка на всички 140 броя фабрично нови автомобила е: 

3 328 180,00 /три милиона триста двадесет и осем хиляди сто и осемдесет / лева без ДДС, а 

с ДДС 3 993 816,00 /три милиона деветстотин деветдесет и три хиляди осемстотин и 

шестнадесет лева/ 

 

Разбивка на предлаганата цена:  

1. Единична цена на автомобил по вид 1 – Ford Fiesta 

17 420,00 /седемнадесет хиляди четиристотин и двадесет/ лева без ДДС, а с ДДС 20 904,00 

/двадесет хиляди деветстотин и четири лева/ 

Обща цена за доставка на 50 броя автомобила по вид 1 – Ford Fiesta 

871 000,00 /осемстотин седемдесет и една хиляди/лева без ДДС, а с ДДС 1 045 200,00 /един 

милион четиридесет и пет хиляди и двеста лева/ 

 

2. Единична цена на автомобил по вид 2 – Ford Focus 

20 430,00 /двадесет хиляди четиристотин и тридесет/ лева без ДДС, а с ДДС 24 516,00 

/двадесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева/ 

Обща цена за доставка на 50 броя автомобила по вид 2 – Ford Focus 

1 021 500,00 /един милион двадесет и една хиляди и петстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 

1 225 800,00 /един милион двеста двадесет и пет хиляди и осемстотин лева/ 

 

3. Единична цена на автомобил по вид 3 – Ford Mondeo 

32 920,00 /тридесет и две хиляди деветстотин и двадесет/ лева без ДДС, а с ДДС 39 504,00 

/тридесет и девет петстотин и четири лева/ 

Обща цена за доставка на 28 броя автомобила по вид 3 – Ford Mondeo 

921 760,00 /деветстотин двадесет и една седемстотин и шестдесет хиляди/ лева без ДДС, а 

с ДДС 1 106 112,00 /един милион сто и шест хиляди сто и дванадесет лева/ 

 

4. Единична цена на автомобил по вид 4 – Volvo S60 

43 625,00 /четиридесет и три хиляди шестстотин двадесет и пет/ лева без ДДС, а с ДДС 

52 350,00 /петдесет и две хиляди триста и петдесет лева/ 

Обща цена за доставка на 8 броя автомобила по вид 4 – Volvo S60 

349 000,00 /триста четиридесет и девет хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 418 800,00 

/четиристотин и осемнадесет хиляди и осемстотин лева/ 



 

5. Единична цена на автомобил по вид 5 – Ford Kuga 

41 230,00 /четиридесет и една хиляди двеста и тридесет/ лева без ДДС, а с ДДС 49 476,00 

/четиридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/ 

Обща цена за доставка на 4 броя автомобила по вид 5 – Ford Kuga 

164 920,00 /сто шестдесет и четири хиляди деветстотин и двадесет лева без ДДС, а с ДДС 

197 904,00 /сто деветдесет и седем хиляди деветстотин и четири лева/ 

  

На представителя на участника Дружество по ЗЗД „Булстар“ бе предложено да подпише 

съдържанието на това ценово предложение, съгласно чл. 69а, ал. 3, изр. 4 ЗОП./същото е 

отразено върху офертата и в присъствения списък, приложение към настоящия/. 

 

След това комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение по обособена 

позиция II – „Доставка на употребявани автомобили“ и оповестяване на предлаганите с него 

цени, съдържащо се в офертата на единствения участник – „Мото-Пфое“ ЕООД.  

 

Участникът „Мото-Пфое“ ЕООД е направил следното ценово предложение за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция II – „Доставка на употребявани 

автомобили“:  

Общата цена за доставка на всички 30 броя употребявани автомобила е: 

297 000,00 /двеста деветдесет и седем хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 356 400,00 /триста 

петдесет и шест хиляди и четиристотин лева/ 

 

Единичната цена на всеки от употребяваните автомобили е:  

9 900,00 /девет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 11 880,00 /единадесет хиляди 

осемстотин и осемдесет лева/ 

Поради липсата на други участници по тази обособена позиция, не бе предлагано и не бе 

извършвано подписване на ценовото предложение, съгласно чл. 69а, ал. 3, изр. 4 ЗОП. 

 

Комисията приключи публичната част от своята работа съгласно чл. 69а от ЗОП в 11.00 часа 

на 26.11.2015 г., с подписване на настоящия протокол, състоящ се от три страници. 

 

Приложения:  

1 брой съобщение за провеждане на публично заседание; 

1 брой разпечатка от интернет страницата на Възложителя 

1 брой присъствен списък 

 

Калина Коилова -     Моника Соколова -     

/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/   
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П Р О Т О К О Л 

No 5/26.11.2015 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 № 209/26.10.2015 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, 

след като приключи публичното си заседание на 26.11.2015 г. в 11:00 часа, на което извърши 

последователно действията по чл. 69а ЗОП, в 11.15 часа, на 26.11.2015 г., започна закритото си 

заседание за установяване съответствието на ценовите предложения на допуснатите участници 

по обособени позиции I и II, с изискванията на Възложителя, разглеждане и оценка на ценовите 

предложения от офертата на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя по 

заложения в документацията ценови показател и класирането им. 

 

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ 

НА УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА 

НА АВТОМОБИЛИ“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I: „ДОСТАВКА НА 

ФАБРИЧНО НОВИ АВТОМОБИЛИ“: 

 

Разглеждане на ценовото предложение на участника, отговарящи на изискванията на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка по обособена позиция I – „Доставка на 

фабрично нови автомобили“: 

 

Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Мото-Пфое“ 

ЕООД за съответствието му с изискванията на т. 3.7, Глава 3 от Документацията за участие 

по настоящата обособена позиция.  

Комисията установи, че в офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-03-

1559/23.10.2015 г. ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на 

Възложителя.  
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Участникът „Мото-Пфое“ ЕООД е направил следното ценово предложение за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция  I – „Доставка на фабрично нови 

автомобили“:  

Общата цена за доставка на всички 140 броя фабрично нови автомобила е: 

3 328 180,00 /три милиона триста двадесет и осем хиляди сто и осемдесет / лева без ДДС, а 

с ДДС 3 993 816,00 /три милиона деветстотин деветдесет и три хиляди осемстотин и 

шестнадесет лева/ 

 

Разбивка на предлаганата цена:  

1. Единична цена на автомобил по вид 1 – Ford Fiesta 

17 420,00 /седемнадесет хиляди четиристотин и двадесет/ лева без ДДС, а с ДДС 20 904,00 

/двадесет хиляди деветстотин и четири лева/ 

Обща цена за доставка на 50 броя автомобила по вид 1 – Ford Fiesta 

871 000,00 /осемстотин седемдесет и една хиляди/лева без ДДС, а с ДДС 1 045 200,00 /един 

милион четиридесет и пет хиляди и двеста лева/ 

 

2. Единична цена на автомобил по вид 2 – Ford Focus 

20 430,00 /двадесет хиляди четиристотин и тридесет/ лева без ДДС, а с ДДС 24 516,00 

/двадесет и четири хиляди петстотин и шестнадесет лева/ 

Обща цена за доставка на 50 броя автомобила по вид 2 – Ford Focus 

1 021 500,00 /един милион двадесет и една хиляди и петстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 

1 225 800,00 /един милион двеста двадесет и пет хиляди и осемстотин лева/ 

 

3. Единична цена на автомобил по вид 3 – Ford Mondeo 

32 920,00 /тридесет и две хиляди деветстотин и двадесет/ лева без ДДС, а с ДДС 39 504,00 

/тридесет и девет петстотин и четири лева/ 

Обща цена за доставка на 28 броя автомобила по вид 3 – Ford Mondeo 

921 760,00 /деветстотин двадесет и една седемстотин и шестдесет хиляди/ лева без ДДС, а 

с ДДС 1 106 112,00 /един милион сто и шест хиляди сто и дванадесет лева/ 

 

4. Единична цена на автомобил по вид 4 – Volvo S60 

43 625,00 /четиридесет и три хиляди шестстотин двадесет и пет/ лева без ДДС, а с ДДС 

52 350,00 /петдесет и две хиляди триста и петдесет лева/ 

Обща цена за доставка на 8 броя автомобила по вид 4 – Volvo S60 

349 000,00 /триста четиридесет и девет хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 418 800,00 

/четиристотин и осемнадесет хиляди и осемстотин лева/ 

 

5. Единична цена на автомобил по вид 5 – Ford Kuga 

41 230,00 /четиридесет и една хиляди двеста и тридесет/ лева без ДДС, а с ДДС 49 476,00 

/четиридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/ 

Обща цена за доставка на 4 броя автомобила по вид 5 – Ford Kuga 

164 920,00 /сто шестдесет и четири хиляди деветстотин и двадесет лева без ДДС, а с ДДС 

197 904,00 /сто деветдесет и седем хиляди деветстотин и четири лева/ 

 

Така предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. Всички посочени цени са в лева. Не бе установено 
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несъответствие между цената изписана цифром и словом. Не бе установено наличие на 

празни места в което и да е от предвидените за целта места. 

Посочено е, че цената на офертата е окончателна и не подлежи на увеличение, както и че 

посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката по 

обособена позиция I, с изключение на ДДС. 

 

Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за предложенията 

в плик № 3 от офертите, подадени за участие в настоящата обществена поръчка по 

обособена позиция I – „Доставка на фабрично нови автомобили“ 

 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура, по обособена позиция 

I  има само един участник, който не е отстранен от участие и чиято оферта е допусната до 

оценка, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 

70, ал. 1 от ЗОП. 

 

Оценка на ценовото предложение от офертата на допуснатия участник в настоящата 

обществена поръчка по обособена позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“ 

 

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник в настоящата процедура по 

обособена позиция I - „Мото-Пфое“ ЕООД, същата отговаря на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата. Офертата на участника отговаря на предварително 

обявените от възложителя условия и е подадена от участник, за който не са налице 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, 

ал. 2 ЗОП; техническото му и ценово предложения съответстват на изискванията на 

Възложителя. С оглед на това, може да се пристъпи и към оценка на ценовото предложение от 

офертата, в съответствие с предварително обявените условия.  

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от документацията/ 

възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, определен в чл. 37, ал. 1, 

т. 1 ЗОП – – икономически най – изгодна оферта. Възложителят е определил показателите, 

относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, която 

включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително 

определени граници.  

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на ценовия 

показател, съобразно с предложеното в ценовото предложение на допуснатия участник, 

вземайки предвид предварително обявената в документацията методика:  

 

Ценови показател: 

 

Показател – К 

(наименование) 

Относително 

тегло (Т) 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Обща цена – К 1 50% (0,50) 100 К1 
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Показател „Обща цена” (К1) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в 

общата оценката 0,50. По този показател се оценява сборът от единичните цени /в лв. без 

ДДС/ на всеки от петте вида автомобили, умножени по съответния за вида максимален брой 

автомобили, подлежащи на доставяне /Ц = единична цена вид1 х 50 бр. + единична цена 

вид2 х 50 бр. + единична цена вид3 х 28 броя + единична цена вид 4 х 8 бр. + единична цена 

вид5 х 4 бр./.   

Броят на точките на всеки от участниците по този показател се изчисляват по следната 

формула: 

 

                       Ц min 

К1 = 100  х  ----------х Т1,   

                          Ц n 

където: 

“100” – максималните точки по К1; 

Ц min – е най-ниската предложена цена от участник, представляваща сбор от 

единичните цени на всеки от петте модела автомобили, умножени по съответния за 

модела максимален брой автомобили, подлежащи на доставяне;  

Ц n – цената, предложена от конкретния участник, представляваща сбор от 

единичните цени на всеки от петте модела автомобили, умножени по съответния за 

модела максимален брой автомобили, подлежащи на доставяне; 

Т1 = 0,50 е относителната тежест на показателя К1. 

 

Предвид направеното от участника „Мото-Пфое“ ЕООД ценово предложение по 

обособена позиция I, посочено по-горе, офертата му получава следните точки: 

 

По Показател № 1: „Обща цена” (К1) – 50 т., изчислени както следва: 

Ц = 17 420 х 50 бр. + 20 430 х 50 бр. + 32 920 х 28 броя + 43 625 х 8 бр. + 41 230 х 4 бр. = 

3 328 180 лева без ДДС 

 

                       3 328 180 

К1 = 100  х  --------------х 0.50,   

                     3 328 180 

където: 

“100” – максималните точки по К1; 

Ц min – 3 328 180 лева без ДДС;  

Ц n – 3 328 180 лева без ДДС; 

Т1 = 0,50 е относителната тежест на показателя К1. 

 

 

Определяне на комплексна оценка и класиране на оферти, подадени за участие в 

настоящата обществена поръчка по обособена позиция I 

 

Комплексната оценка (О) на офертата на всеки участник се получава като сбор от точките 

по петте показателя, получени съобразно формулите по-горе, а именно: 

Оn = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 

Оn – е комплексна оценка на n-тия участник 
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Офертата, получила най-висока оценка О, се класира на първо място. Класирането се 

извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока 

комплексна оценка по посочената формула. 

 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 

обществената поръчка по обособена позиция I с решение на Възложителя. 

 

Съгласно резултатите от извършеното оценяване на офертата на участника „Мото-Пфое“ 

ЕООД, по обособена позиция I: „Доставка на фабрично нови автомобили“, отразени в 

Протокол № 3/20.11.2015 г. и в настоящия Протокол № 5/26.11.2015 г., общата оценка, 

която получава офертата на този участник е: 100 т., изчислени като:  

Оn = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 15 + 15 + 10 + 10 + 50 = 100 

 

С оглед на гореизложеното и след извършване на разглеждане и оценяване на офертата на 

участника, допуснат до оценка и класиране в настоящата процедура по обособена позиция I, по 

предварително посочените показатели и методика, съобразно предложенията в офертата му, 

отговарящи на изискванията от Възложителя, се извърши следното  

 

Класиране в обществената поръчка с предмет: «Доставка на автомобили», по обособена 

позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“: 

 

1. Оферта с вх. № 02-03-1559/23.10.2015 г., подадена от „Мото-Пфое“ ЕООД – 100 точки 

 

 

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ 

НА УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА 

НА АВТОМОБИЛИ“ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II: „ДОСТАВКА НА 

УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ“: 

 

Разглеждане на ценовото предложение на участника, отговарящи на изискванията на 

Възложителя в настоящата обществена поръчка по обособена позиция II – „Доставка на 

употребявани автомобили“: 

 

Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Мото-Пфое“ 

ЕООД за съответствието му с изискванията на т. 3.7, Глава 3 от Документацията за участие.  

Комисията установи, че в офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-03-

1559/23.10.2015 г. ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на 

Възложителя.  

 

Участникът „Мото-Пфое“ ЕООД е направил следното ценово предложение за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция  II – „Доставка на употребявани 

автомобили“:  

Общата цена за доставка на всички 30 броя употребявани автомобила е: 

297 000,00 /двеста деветдесет и седем хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 356 400,00 /триста 

петдесет и шест хиляди и четиристотин лева/ 

 

Единичната цена на всеки от употребяваните автомобили е:  
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9 900,00 /девет хиляди и деветстотин/ лева без ДДС, а с ДДС 11 880,00 /единадесет хиляди 

осемстотин и осемдесет лева/ 
 

Така предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. Всички посочени цени са в лева. Не бе установено 

несъответствие между цената изписана цифром и словом. Не бе установено наличие на 

празни места в което и да е от предвидените за целта места. 

Посочено е, че цената на офертата е окончателна и не подлежи на увеличение, както и че 

посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, с 

изключение на ДДС. 

 

Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за предложенията 

в плик № 3 от офертите, подадени за участие в настоящата обществена поръчка по 

обособена позиция II – „Доставка на употребявани автомобили“ 

 

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура, по обособена позиция 

II има само един участник, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на 

основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП. 

 

Оценка на ценовото предложение от офертата на допуснатия участник в настоящата 

обществена поръчка по обособена позиция II „Доставка на употребявани автомобили“ 

 

Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи, 

съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник в настоящата процедура по 

обособена позиция II „Мото-Пфое“ ЕООД, същата отговаря на изискванията на ЗОП и 

документацията за участие в процедурата. Офертата на участника в процедурата, отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия и e подадена от участник, за който не са 

налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по 

чл. 47, ал. 2 ЗОП; техническото му и ценово предложения съответстват на изискванията на 

Възложителя. С оглед на това, може да се пристъпи и към оценка на ценовото предложение от 

офертата, в съответствие с предварително обявените условия.  

 

В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от документацията/ 

възложителят е посочил, че оферти ще бъдат оценявани по критерия, определен в чл. 37, ал. 1, 

т. 1 ЗОП – – икономически най – изгодна оферта. Възложителят е определил показателите, 

относителната им тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател, която 

включва допустимите за него стойности в цифрово изражение и оценката му в предварително 

определени граници.  

Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията пристъпи към оценяване на ценовия 

показател, съобразно с предложеното в ценовото предложение на допуснатия участник, 

вземайки предвид предварително обявената в документацията методика:  

 

Ценови показател: 

 

Показател – К 

(наименование) 

Относително 

тегло (Т) 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
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(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Обща цена – К 1 60% (0,60) 100 К1 
 

Показател „Обща цена” (К1) – с максимален брой точки 100 и относителна тежест в 

общата оценката 0,60. По този показател се оценява сборът от единичните цени на всички 

30 броя подлежащи на доставяне автомобили  

Броят на точките на всеки от участниците по този показател се изчисляват по следната 

формула: 

 

                       Ц min 

К1 = 100  х  ----------х Т1,   

                          Ц n 

където: 

“100” – максималните точки по К1; 

Ц min – е най-ниската предложена цена от участник, представляваща сбор от 

единичните цени на всички подлежащи на доставка 30 броя автомобила;  

Ц n – цената, предложена от конкретния участник, представляваща сбор от 

единичните цени на всички подлежащи на доставка 30 броя автомобила; 

Т1 = 0,60 е относителната тежест на показателя К1. 

 

Предвид направеното от участника „Мото-Пфое“ ЕООД ценово предложение по 

обособена позиция II, посочено по-горе, офертата му получава следните точки: 

 

По Показател № 1: „Обща цена” (К1) – 60 т., изчислени както следва: 

                       297 000 

К1 = 100  х  ----------х 0.60,   

                      297 000 

където: 

“100” – максималните точки по К1; 

Ц min – 297 000 лева без ДДС;  

Ц n – 297 000 лева без ДДС; 

Т1 = 0,60 е относителната тежест на показателя К1. 

Определяне на комплексна оценка и класиране на оферти, подадени за участие в 

настоящата обществена поръчка по обособена позиция I 

 

Комплексната оценка (О) на офертата на всеки участник се получава като сбор от 

точките по петте показателя, получени съобразно формулите по-горе, а именно: 

Оn = К1 + К2 + К3 

Оn – е комплексна оценка на n-тия участник 

 
Офертата, получила най-висока оценка О, се класира на първо място. Класирането се 

извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока 

комплексна оценка по посочената формула. 
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Класиране в обществената поръчка с предмет: «Доставка на автомобили», по обособена 

позиция I „Доставка на фабрично нови автомобили“: 

 

Комплексната оценка (О) на офертата на всеки участник се получава като сбор от точките 

по петте показателя, получени съобразно формулите по-горе, а именно: 

Оn = К1 + К2 + К3 

Оn – е комплексна оценка на n-тия участник 

 
Офертата, получила най-висока оценка О, се класира на първо място. Класирането се 

извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока 

комплексна оценка по посочената формула. 

 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 

обществената поръчка по обособена позиция II с решение на Възложителя. 
 

Съгласно резултатите от извършеното оценяване на офертата на участника „Мото-Пфое“ 

ЕООД, по обособена позиция II: „Доставка на употребявани автомобили“, отразени в 

Протокол № 3/20.11.2015 г. и в настоящия Протокол № 5/26.11.2015 г., общата оценка, 

която получава офертата на този участник е: 100 т., изчислени като:  

Оn = К1 + К2 + К3 = 20 + 20 + 60 = 100 

 

С оглед на гореизложеното и след извършване на разглеждане и оценяване на офертата на 

участника, допуснат до оценка и класиране в настоящата процедура по обособена позиция II, 

по предварително посочените показатели и методика, съобразно предложенията в офертата му, 

отговарящи на изискванията от Възложителя, се извърши следното  

 

Класиране в обществената поръчка с предмет: «Доставка на автомобили», по обособена 

позиция II „Доставка на употребявани автомобили“: 

 

1. Оферта с вх. № 02-03-1559/23.10.2015 г., подадена от „Мото-Пфое“ ЕООД – 100 точки 
 

Настоящият Протокол № 5/26.11.2015 г., състоящ се общо от девет страници, е съставен на 

26.11.2015 г., в 13.30 часа, с което приключи настоящото заседание и работата на назначената 

със Заповед № 209/26.10.2015 г. и Заповед № 226/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ, Комисия за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита 

процедура по ЗОП с предмет:  

„Доставка на автомобили“, по обособени позиции: I. „Доставка на фабрично нови автомобили“ 

и II. „Доставка на употребявани автомобили“. 

 

Протокол №1/09.11.2015 г., Протокол № 2/09.11.2015 г., Протокол № 3/20.11.2015 г., Протокол 

№ 4/26.11.2015 г., Протокол № 5/26.11.2015 г., представляват протокола по смисъла на чл. 72 

ЗОП, съставен от назначената със Заповед № 209/26.10.2015 г. и Заповед № 226/26.11.2015 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, комисия за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите 

оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет:  „Доставка на автомобили“, по 

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

употребявани автомобили“. 
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Протокол №1/09.11.2015 г., Протокол № 2/09.11.2015 г., Протокол № 3/20.11.2015 г., Протокол 

№ 4/26.11.2015 г., Протокол № 5/26.11.2015 г., ведно с Документацията за участие, постъпилите 

оферти по проведената процедура с предмет: „Доставка на автомобили“, по обособени позиции: 

I. „Доставка на фабрично нови автомобили“ и II. „Доставка на употребявани автомобили“ се 

предават на Изпълнителния директор на БСТ. 

 

Членове на комисията: 

 

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/   

 

Дата на получаване на Протокол №1/09.11.2015 г., Протокол № 2/09.11.2015 г., Протокол № 

3/20.11.2015 г., Протокол № 4/26.11.2015 г., Протокол № 5/26.11.2015 г, ведно с Документацията 

за участие, постъпилите оферти по проведената процедура с предмет: „Доставка на 

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

„Доставка на употребявани автомобили“: 30.11.2015 г. 

 

Дата на приемане на Протокол №1/09.11.2015 г., Протокол № 2/09.11.2015 г., Протокол № 

3/20.11.2015 г., Протокол № 4/26.11.2015 г., Протокол № 5/26.11.2015 г., изготвени при 

отварянето, разглеждането и оценката на постъпилите оферти за участие в обществената 

поръчка с предмет: „Доставка на автомобили“, по обособени позиции: I. „Доставка на фабрично 

нови автомобили“ и II. „Доставка на употребявани автомобили“:01.12. 2015 г. 

 

Възложител:  

Дамян Дамянов  

Изпълнителен директор на  

ДП „Български спортен тотализатор“ 

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


