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ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

   „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№228/01.12.2015 г. 
на основание чл. 73 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, 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 предвид отразените резултати в Протокол № 1/26.10.2015 г., Протокол № 

2/09.11.2015 г., Протокол № 3/20.11.2015 г., Протокол № 4/26.11.2015 г. и Протокол № 5/26.11.2015 г., 

представляващи протокола по чл. 72 ЗОП на комисия, назначена със Заповед № 209/26.10.2015 г. и 

Заповед № 226/26.11.2015 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор”, 

входирани под № 04-03-1732/30.11.2015 г. 

 

О Б Я В Я В А М: 

 

I. Класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на автомобили“, обособена позиция I: „Доставка на фабрично нови 

автомобили“, което съгласно обявения критерий и методика е в следния ред: 

 

1. „Мото-Пфое“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-03-1559/23.10.2015 г. – с комплексна оценка 

от 100 точки 

 

II. Класирането на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на автомобили“, обособена позиция II: „Доставка на употребявани 

автомобили“, което съгласно обявения критерий и методика е в следния ред: 

 

1. „Мото-Пфое“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-03-1559/23.10.2015 г. – с комплексна оценка 

от 100 точки 

 

III. За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили“, обособена 

позиция I: „Доставка на фабрично нови автомобили“, открита с Решение № 193/29.09.2015 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, определям участника класиран на първо място:  

„Мото-Пфое“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-03-1559/23.10.2015 г. 

 

Мотиви за класирането и определянето на участника – изпълнител по обособена позиция I: 

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в горепосочената процедура е 

приключила възложените й задачи и работата й е отразена в представените протоколи. От 

протоколите, съставени на основание чл. 72 ЗОП /Протокол № 1/26.10.2015 г., Протокол № 

2/09.11.2015 г., Протокол № 3/20.11.2015 г., Протокол № 4/26.11.2015 г. и Протокол № 

5/26.11.2015 г./, отразяващи извършената работа, е видно, че членовете на комисията са 

разгледали документите на всеки от участниците в процедурата по обособена позиция I, 

поставени в Плик № 1 „Документи за подбор“ за съответствието им с изискванията за подбор, 

посочени в Обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие; посочили са 

установените липси на документи, несъответствия с критериите за подбор и нередовности, след 

което са изпратили този протокол /съдържащ указание за законоустановения срок за 

представянето на допълнителни документи/ до всички участници в процедурата и са го 

публикували в Профила на купувача; проверили са повторно съответствието на документите в 

Плик № 1 „Документи за подбор“, включително допълнително представените в срок, с 

изискванията за подбор и са установили, че всички участници отговарят на изискванията за 

подбор, поставени по обособена позиция I; разгледали са документите в Плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертите на участниците по обособена позиция 

I, установили са кое техническо предложение от офертите на участниците отговаря на 

изискванията за изпълнение предмета на настоящата поръчка по обособена позиция I, посочени 
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в Документацията за участие и са посочили офертите на участниците, които не отговарят на 

предварително обявените изисквания по тази обособена позиция; извършили са оценка по 

показателите, различни от ценовия, на допуснатата до оценка оферта, съгласно методиката, 

посочена като приложима по обособена позиция I; обявено е в законоустановения срок /не по-

късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти/, чрез съобщение в 

Профила на купувача, датата, часа и мястото на отварянето на Плик № 3 от офертите на 

допуснатите участници по обособена позиция I, като в съобщението са посочени и резултатите 

от оценяването по другите показатели за оценка; провели са публично заседание, на което са 

съобщили резултатите от оценяването на офертата на участника, отговарящ на изискванията на 

Възложителя, отворили са Плик № 3 „Предлагана цена“ от офертата на допуснатия до оценка 

участник по обособена позиция I и са оповестили ценовото му предложение; извършили са 

проверка за съответствие на ценовото предложение на допуснатия участник с посочените в 

Документацията за участие изисквания по обособена позиция I, оценили са го по ценовия 

показател и при прилагане на заложените в Документацията за участие по обособена позиция I 

критерий за оценка, показатели и методика, комисията е извършила класиране на офертата на 

допуснатия до оценка участник.  

С оглед представените от участника „Мото-Пфое“ ЕООД документи в плик № 1 по 

обособена позиция I, резултатите от разглеждането на които са отразени в Протокол № 

2/09.11.2015 г. и Протокол № 3/20.11.2015 г., се установява, че: 

- този участник е представил всички изискуеми документи за доказване на юридическия 

си статус и няма нередовни такива по тази обособена позиция;  

- този участник е представил всички изискуеми документи за доказване на техническите 

си възможности и квалификация и няма нередовни такива по тази обособена позиция. 

С оглед представените от участника „Мото-Пфое“ ЕООД документи в плик № 2, по 

обособена позиция I, резултатите от разглеждането на които са отразени в Протокол 

3/20.11.2015 г., се установява, че същият е представил техническо предложение, което 

отговаря напълно на посочените от възложителя технически спецификации в Глава 3, т. 

3.4., т. 3.5 и т.3.6 и в Образец – Приложение № 9а от Документацията за участие по тази 

обособена позиция, поради което същото е оценено съобразно заложената методика.  

С оглед представените от участника „Мото-Пфое“ ЕООД документи в плик № 3, по 

обособена позиция I, резултатите от разглеждането на които са отразени в Протокол 

5/26.11.2015 г., се установява, че същият е представил ценово предложение, което 

съответства на изискванията на Глава 3, т. 3.7 по тази обособена позиция и в Образец – 

Приложение № 10а от Документацията за участие, поради което същото е оценено 

съобразно заложената методика.  

Офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД, подадена за участие по обособена позиция I, 

е получила комплексна оценка съобразно заложения критерий – икономически най-

изгодна оферта, предвид утвърдените показатели и методика за оценка, при което 

участникът е класиран на първо място. 

 

IV. За изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили“, обособена 

позиция II: „Доставка на употребявани автомобили“, открита с Решение № 193/29.09.2015 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ, определям участника класиран на първо място:  

„Мото-Пфое“ ЕООД, с оферта с вх. № 02-03-1559/23.10.2015 г. 

 

Мотиви за класирането и определянето на участника – изпълнител по обособена позиция II: 

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в горепосочената процедура е 

приключила възложените й задачи и работата й е отразена в представените протоколи. От 

протоколите, съставени на основание чл. 72 ЗОП /Протокол № 1/26.10.2015 г., Протокол № 

2/09.11.2015 г., Протокол № 3/20.11.2015 г., Протокол № 4/26.11.2015 г. и Протокол № 

5/26.11.2015 г./, отразяващи извършената работа, е видно, че оферта за участие в поръчката по 

тази обособена позиция е подадена само от един участник. Членовете на комисията са 

разгледали документите на участника в процедурата по обособена позиция II, поставени в Плик 

№ 1 „Документи за подбор“ за съответствието им с изискванията за подбор, посочени в 

Обявлението за обществената поръчка и Документацията за участие; посочили са установените 

несъответствия с критериите за подбор и нередовности, след което са изпратили този протокол 
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/съдържащ указание за законоустановения срок за представянето на допълнителни документи/ 

до участника в процедурата и са го публикували в Профила на купувача; проверили са 

повторно съответствието на документите в Плик № 1 „Документи за подбор“, включително 

допълнително представените в срок, с изискванията за подбор и са установили, че участникът 

отговаря на изискванията за подбор, поставени по обособена позиция II; разгледали са 

документите в Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от офертата на 

единствения участник по обособена позиция II, установили са, че техническото предложение от 

офертата на участника отговаря на изискванията за изпълнение предмета на настоящата 

поръчка по обособена позиция II, посочени в Документацията за участие и са извършили 

оценка по показателите, различни от ценовия, на допуснатата до оценка оферта, съгласно 

методиката, посочена като приложима по обособена позиция II; обявено е в законоустановения 

срок /не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти/, чрез 

съобщение в Профила на купувача, датата, часа и мястото на отварянето на Плик № 3 от 

офертата на участника по обособена позиция II, като в съобщението са посочени и резултатите 

от оценяването по другите показатели за оценка; провели са публично заседание, на което са 

съобщили резултатите от оценяването на офертата на участника, отговарящ на изискванията на 

Възложителя, отворили са Плик № 3 „Предлагана цена“ от офертата на участника по обособена 

позиция II и са оповестили ценовото му предложение; извършили са проверка за съответствие 

на ценовото предложение на участника с посочените в Документацията за участие изисквания 

по обособена позиция II, оценили са го по ценовия показател и при прилагане на заложените в 

Документацията за участие по обособена позиция II критерий за оценка, показатели и 

методика, комисията е извършила класиране на офертата на допуснатия до оценка участник.  

С оглед представените от участника „Мото-Пфое“ ЕООД документи в плик № 1 по 

обособена позиция II, резултатите от разглеждането на които са отразени в Протокол № 

2/09.11.2015 г. и Протокол № 3/20.11.2015 г., се установява, че: 

- този участник е представил всички изискуеми документи за доказване на юридическия 

си статус и няма нередовни такива по тази обособена позиция;  

- този участник е представил всички изискуеми документи за доказване на техническите 

си възможности и квалификация и няма нередовни такива по тази обособена позиция. 

С оглед представените от участника „Мото-Пфое“ ЕООД документи в плик № 2, по 

обособена позиция II, резултатите от разглеждането на които са отразени в Протокол 

3/20.11.2015 г., се установява, че същият е представил техническо предложение, което 

отговаря напълно на посочените от възложителя технически спецификации в Глава 3, т. 

3.4., т. 3.5 и т.3.6 и в Образец – Приложение № 9б от Документацията за участие по тази 

обособена позиция, поради което същото е оценено съобразно заложената методика.  

С оглед представените от участника „Мото-Пфое“ ЕООД документи в плик № 3, по 

обособена позиция II, резултатите от разглеждането на които са отразени в Протокол 

5/26.11.2015 г., се установява, че същият е представил ценово предложение, което 

съответства на изискванията на Глава 3, т. 3.7 по тази обособена позиция и в Образец – 

Приложение № 10б от Документацията за участие, поради което същото е оценено 

съобразно заложената методика.  

Офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД, подадена за участие по обособена позиция II, 

е получила комплексна оценка съобразно заложения критерий – икономически най-

изгодна оферта, предвид утвърдените показатели и методика за оценка, при което 

участникът е класиран на първо място. 

 

V. Отстранени от процедурата по обособена позиция I участници: 

1. Обединение „Би енд Пи Ауто“ с оферта с вх. № 02-03-1553/23.10.2015 г. - на основание, 

чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, поради непредставяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия. 

2. Дружество по ЗЗД „Булстарс“, с оферта с вх. № 02-03-1560/23.10.2015 г. - на основание 

чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на 

предварително обявените от възложителя условия.  
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Мотиви за отстраняването от участие в процедурата по обособена позиция I на участници: 

 

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

При разглеждане на офертата, подадена от участника Обединение „Би енд Пи Ауто“ за 

обособена позиция I, комисията е установила, че от представените документи в Плик № 1 

„Документи за подбор“, включително и допълнително представените такива на основание чл. 

68, ал. 9 ЗОП, участникът отговаря на изискванията за подбор, заложена в документацията за 

участие по тази обособена позиция. Поради това, членовете на комисията са разгледали и 

проверили съответствието на техническото предложение от офертата на участника, с 

поставените изисквания към предмета на настоящата поръчка в документацията за участие. 

При това, членовете на комисията са установили, че участникът Обединение „Би енд Пи Ауто“ 

е представил техническо предложение, което не съответства на изискванията, посочени в 

документацията по тази обособена позиция, а именно: 

Участникът е направил 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 

 

Така направеното предложение за автомобилите от Вид 5, не е представено според 

изискванията, заложени в Документацията на обществената поръчка по обособена 

позиция I. 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 e преценила, че 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 би довело 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 от комисията, съгласно заложената методика по тази 

обособена позиция, не биха могли да бъдат оценени и предложенията на останалите 

участници в процедурата. За комисията не е налице 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. 

 

Поради горепосочените обстоятелства, представената оферта на участника Обединение 

„Би енд Пи Ауто“, е в нарушение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП във връзка с т. 3.4 от 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, отстранявам от 

процедурата участника Обединение „Би енд Пи Ауто“ с офета вх. № 02-03-1558/23.10.2015 

г., поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия.  

 

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

При разглеждане на офертата, подадена от участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“ за 

обособена позиция I, комисията е установила, че от представените документи в Плик № 1 

„Документи за подбор“, включително и допълнително представените такива на основание чл. 
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68, ал. 9 ЗОП, участникът отговаря на изискванията за подбор, заложена в документацията за 

участие по тази обособена позиция. Поради това, членовете на комисията са разгледали и 

проверили съответствието на техническото предложение от офертата на участника, с 

поставените изисквания към предмета на настоящата поръчка в документацията за участие. 

При това, членовете на комисията са установили, че участникът Дружество по ЗЗД „Булстарс“ е 

представил техническо предложение, което не съответства на изискванията, посочени в 

документацията по тази обособена позиция, а именно: 

Участникът е направил следното предложение за гаранционен пробег на предлаганите 

автомобили, 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, заложени в Документацията на обществената поръчка по обособена 

позиция I. 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 всички марки и модели автомобили е записано, че се предлага 

гаранционен пробег: „без ограничение в километрите“, т.е. липсва цифрово изражение на 

предложението. В случая комисията e преценила, че 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 би довело 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 от комисията, съгласно заложената методика по тази 

обособена позиция, не биха могли да бъдат оценени и предложенията на останалите 

участници в процедурата. За комисията не е налице 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. 

 

Поради горепосочените обстоятелства, представената оферта на участника Дружество 

по ЗЗД „Булстарс“, е в нарушение на чл. 54, ал. 1 от ЗОП във връзка с т. 3.4 от 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, отстранявам от 

процедурата участника Дружество по ЗЗД „Булстарс“ с офета вх. № 02-03-1560/23.10.2015 

г., поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените от 

възложителя условия.  

 

Въз основа на тук изложеното и при възприемане изцяло констатациите на комисията, 

назначена със Заповед № 209/26.10.2015 г. и Заповед № 226/26.11.2015 г. на Изпълнителния 

директор на ДП „Български спортен тотализатор” в съставения от нея протокол по чл. 72 ЗОП, 

отразяващ извършването на поетапно предписаните от ЗОП действия и при липсата на 

установени нарушения в работата й се издаде настоящото решение за класирането на 

участниците в процедурата с предмет: „Доставка на автомобили“, по обособени позиции: I. 

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

определи се участникът-изпълнител по всяка от обособените позиции и се посочиха 

отстранените участници по обособена позиция I. 

 

Настоящото решение, на основание чл. 120, ал. 5, т. 4, предл. първо от ЗОП, подлежи на 
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обжалване в десет дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София – п.к.1000, бул. „Витоша“ № 18, е-mail: cpcadmin@cpc.bg, URL: 

http:// www.cpc.bg  

 

На основание чл. 73, ал. 3, изр. първо ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок 

до всички участници в процедурата. 

 

На основание чл. 62, ал. 1 ЗОП, да се освободят гаранциите за участие в настоящата процедура 

в законоустановените срокове.  

    

 

 

 

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

ДАМЯН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ 
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