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ПРОТОКОЛ № 1/07.12.2017 г. 

 

Във връзка с Решение № 263/20.10.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ за 

откриване на процедура по реда на ЗОП с наименование: „Доставка на автомобили за 

нуждите на ДП „Български спортен тотализатор“, по обособени позиции: I. „Доставка на 

фабрично нови автомобили като печалби в редовни тиражи на игрите на ДП „Български 

спортен тотализатор“ и II. „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в 

специални тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“ и в изпълнение на 

Заповед № 298/27.11.2017 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ и на основание чл. 103, 

ал. 3 ЗОП вр. чл. 104, ал. 1 ЗОП и 54 и чл. 56 ППЗОП, комисия в състав: 

1. Рада Гьонова – Директор ДПОП, при ЦУ на ДП БСТ – председател, 

2. Валери Цветков – Експерт маркетинг, ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ, член, 

3. Борислав Трайков –  Експерт с професионална компетентност, свързана с предмета 

на  поръчката - член, 

се събра в сградата на ЦУ на ДП БСТ, находяща се в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ 

№28, на 27.11.2017 г. и започна своята работа в 15.00 часа, след получаване на Списък с 

участниците и представените от тях оферти /документът, удостоверяващ това е приложен 

към настоящия протокол/. На провежданото публично заседание присъства представител 

на участник – обстоятелството е отразено в Присъствен списък /приложен към настоящия 

протокол/. Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след което, 

по обособени позиции започна отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки 

по реда на тяхното постъпване и оповестяване на тяхното съдържание: 

1.„МОТО-ПФОЕ“ ЕООД 

вх. № 02-01-1788/24.11.2017 г. 

Офертата е внесена от Даниел Владев в 14.15 часа 

Офертата е подадена за участие в обособена позиция I и обособена позиция II 

 

1. Действия и констатации относно отварянето на офертата на „МОТО-ПФОЕ“ 

ЕООД с вх. № 02-01-1788/24.11.2017 г.: 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя. При отварянето на плика 

с подадена оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 

1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик 

с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, 

ал. 3, т. 2 ППЗОП – по отделно, за всяка от обособените позиции, за които е подадена 

оферта. Комисията оповести съдържанието на представените документи и извърши 

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

приложения опис с представените документи, при което се установи, че документите са 

представени както е посочено. Членовете на комисията подписаха техническото 

предложение на участника, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови параметри".  

На присъстващия представител на участника „Мото-Пфое“ ЕООД не бяха представени за 

подписване документи. 

С извършване на горните действия комисията приключи публичната част от заседанието си 

в 15.25 часа на 27.11.2017 г. 

 

На 07.12.2017 г., от 11.00 часа, комисията, на свое закрито заседание пристъпи към 

разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП представени от единствения участник 
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в процедурата за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор, поставени от възложителя – по всяка от обособените позиции по отделно. 

 

2. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Мото-Пофе“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1788/24.11.2017 

г., по обособена позиция I: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

2.1. Опис на представените документи за участие в обособена позиция I – попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и подписан от представляващия участника; 

2.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участие в обособена 

позиция I - попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е 

декларирана липсата на основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор 

и изискванията към личното състояние на участника, поставени от възложителя; 

документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 

ЗОП; 

2.3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП за участие в обособена 

позиция I - попълнен съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с 

всички изисквания на възложителя и е подписан от представляващия участника. 

От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с поставените от 

възложителя изисквания по обособена позиция I - към личното състояние, 

икономическото и финансово състояние и техническите и професионални 

способности, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 

3. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на участника „Мото-Пофе“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1788/24.11.2017 

г., по обособена позиция II: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

3.1. Опис на представените документи за участие в обособена позиция II – попълнен 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички изисквания на 

възложителя и подписан от представляващия участника; 

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участие в обособена 

позиция II - попълнен съгласно изискванията и условията на ЗОП и ППЗОП и в който е 

декларирана липсата на основанията за отстраняване, съответствие с критериите за подбор 

и изискванията към личното състояние на участника, поставени от възложителя; 

документът е подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 

ЗОП; 

3.3. Списък по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП вр. чл. 44, ал. 1 ППЗОП за участие в обособена 

позиция II - попълнен съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с 

всички изисквания на възложителя и е подписан от представляващия участника. 
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От извършената проверка на по-горепосочените документи от комисията - за 

установяване съответствието на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с поставените от 

възложителя изисквания по обособена позиция II - към личното състояние, 

икономическото и финансово състояние и техническите и професионални 

способности, бе установено че същият е представил документи, без в тях да има липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка и от тях не се установява каквото и да било несъответствие с 

поставените от възложителя изисквания към личното състояние и критериите за 

подбор.  

При така направените констатации, комисията пристъпи към 

 

4. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 
02-01-400/24.11.2017 г. и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия по обособена позиция I: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

4.1. предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция I – попълнено 

съобразно образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички технически 

спецификации и изисквания на възложителя: 

Съгласно изискванията за тази позиция е предложена доставка и гаранционно обслужване 

на два различни вида автомобила – марка Форд, модел Фиеста и марка Форд, модел 

ЕкоСпорт, като за всеки вид е посочено максималното подлежащо на доставяне /съответно 

изискуемо се за офериране/ количество автомобили – по 50 бр. Участникът е посочил, че е 

наясно, че всяка една доставка ще се осъществява само след предварителна заявка от страна 

на Възложителя и че Възложителят може и да не заяви цялото предвидено количество; че в 

рамките на обособената позиция, един вид автомобил може да бъде заменен с другия вид 

автомобил, като се запази предложената единична цена на заявявания вид и максималната 

оферирана от участника стойност за изпълнение на поръчката по тази обособена позиция.  

Участникът е посочил, че ще спази срокът на действие на договор по настоящата обособена 

позиция - до 24 месеца, считано от датата на подписването му или до извършване на 

доставка на цялото определено количество автомобили по обособена позиция – което от 

двете събития настъпи първо, с изключение на клаузите, уреждащи гаранционната му 

отговорност  – до изтичане на този срок и начина на плащане на съответна цена. Всяка 

доставка на автомобил е предложено да се осъществи в максимален срок до 40 календарни 

дни след направена в рамките на срока на действие на договора писмена заявка от страна 

на Възложителя. 

Участникът е декларирал, че всяка една доставка на автомобил, ще бъде извършвана след 

заявка на Възложителя и ще бъде осъществена на територията на Р България, в населеното 

място посочено му предварително от Възложителя, чрез специализиран подходящ 

транспорт /т.е. не е на собствен ход/ и се организира и обезпечава изцяло от него, в случай 

че е избран за изпълнител.  

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

изискуеми параметри и с идентично оборудване. Всички автомобили от тази обособена 

позиция следва е посочено, че ще са произведени не по-рано от 2017 г. и ще отговарят на 

стандартите за безопасност и екологичност за автомобили, продавани на територията на 

Европейския съюз – Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета. Всеки от 

доставяните автомобили е посочено, че ще бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от 
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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. За всеки от доставяните автомобили, участникът е посочил, че ще носи 

гаранционна отговорност при повреди през срока по гаранцията, които ще отстранява за 

негова сметка. Условията на гаранционната отговорност и нейният обхват ще са посочени 

конкретно в гаранционната карта/книжка, която ще бъде предоставяна при доставката на 

всеки един автомобил и същите няма да са в противоречие с клаузите на проекта на договор 

/приложен към документацията за участие в процедурата/, а в случай че се установи такова 

– декларирано е, че участника ще приложи условието в договора или в гаранционната 

карта/книжка, което е по-благоприятно за приобретателя на автомобила. За всеки от 

доставяните автомобили е предложено да се осигури гаранционно обслужване в оторизиран 

от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на страната за 

предложеният от участник срок на това обслужване. 

4.2. документ за упълномощаване на лице, представляващо управителите на дружеството – 

нотариално заверен препис; 

4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия 

участника; 

4.4. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато 

е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от представляващия участника; 

4.6. Оторизационен документ, удостоверяващ правата на участника за представителство и 

търговия на предложените от него видове автомобили обособена позиция I – 3 броя, 

заверени за вярност от представляващия участника /един от които на английски език и в 

превод на български език, а другите два – на български език/; 

4.7. Доклад за изпитване на предлаганите за доставка изискуеми по тази обособена позиция 

видове автомобили, от Национален институт по въздухоплавателна техника, Торехон де 

Ардос – 2 броя, заверени за вярност от представляващия участника /на английски език и в 

превод на български език/. 

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция I с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД отговаря на предварително 

обявените условия. 

 

5. Разглеждане на допуснатата оферта на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 

02-01-1788/24.11.2017 г. и проверка за нейното съответствие с предварително 

обявените условия по обособена позиция II: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, включваща 

документите по чл. 39, ал. 3, т. 1 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил 

техническо предложение, съдържащо: 

5.1. предложение за изпълнение на поръчката обособена позиция II – попълнено съобразно 

образеца от Документацията за участие, в съответствие с всички технически спецификации 

и изисквания на възложителя: 



стр. 5 

 

Съгласно изискванията за тази позиция е предложена доставка и гаранционно обслужване 

на два различни вида автомобили – марка Форд, модел Мондео и марка Ягуар, модел ХЕ, 

като за всеки вид е посочено максималното подлежащо на доставяне /съответно изискуемо 

се за офериране/ количество автомобили – от вид 1 – 28 бр. и от вид 2 – 8 бр. Участникът е 

посочил, че е наясно, че всяка една доставка ще се осъществява само след предварителна 

заявка от страна на Възложителя и че Възложителят може и да не заяви цялото предвидено 

количество; че в рамките на обособената позиция, един вид автомобил може да бъде 

заменен с другия вид автомобил, като се запази предложената единична цена на заявявания 

вид и максималната оферирана от участника стойност за изпълнение на поръчката по тази 

обособена позиция.  

Участникът е посочил, че ще спази срокът на действие на договор по настоящата обособена 

позиция - до 24 месеца, считано от датата на подписването му или до извършване на 

доставка на цялото определено количество автомобили по обособена позиция – което от 

двете събития настъпи първо, с изключение на клаузите, уреждащи гаранционната му 

отговорност  – до изтичане на този срок и начина на плащане на съответна цена. Всяка 

доставка на автомобил е предложено да се осъществи в максимален срок до 40 календарни 

дни след направена в рамките на срока на действие на договора писмена заявка от страна 

на Възложителя. 

Участникът е декларирал, че всяка една доставка на автомобил, ще бъде извършвана след 

заявка на Възложителя и ще бъде осъществена на територията на Р България, в населеното 

място посочено му предварително от Възложителя, чрез специализиран подходящ 

транспорт /т.е. не е на собствен ход/ и се организира и обезпечава изцяло от него, в случай 

че е избран за изпълнител.  

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

изискуеми параметри и с идентично оборудване. Всички автомобили от тази обособена 

позиция следва е посочено, че ще са произведени не по-рано от 2017 г. и ще отговарят на 

стандартите за безопасност и екологичност за автомобили, продавани на територията на 

Европейския съюз – Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и Съвета. 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, ще се придружава от необходимите за регистрацията му 

документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на 

български език. За всеки от доставяните автомобили, участникът е посочил, че ще носи 

гаранционна отговорност при повреди през срока по гаранцията, които ще отстранява за 

негова сметка. Условията на гаранционната отговорност и нейният обхват ще са посочени 

конкретно в гаранционната карта/книжка, която ще бъде предоставяна при доставката на 

всеки един автомобил и същите няма да са в противоречие с клаузите на проекта на договор 

/приложен към документацията за участие в процедурата/, а в случай че се установи такова 

– декларирано е, че участника ще приложи условието в договора или в гаранционната 

карта/книжка, което е по-благоприятно за приобретателя на автомобила. За всеки от 

доставяните автомобили е предложено да се осигури гаранционно обслужване в оторизиран 

от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на страната за 

предложеният от участник срок на това обслужване. 

5.2. документ за упълномощаване на лице, представляващо управителите на дружеството – 

нотариално заверен препис; 

5.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

съобразно образеца от Документацията за участие и подписана от представляващия 

участника; 
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5.4. декларация за срока на валидност на офертата – попълнена съобразно образеца от 

Документацията за участие и подписана от представляващия участника; 

5.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато 

е приложимо – попълнена съобразно образеца от Документацията за участие и подписана 

от представляващия участника; 

5.6. Оторизационен документ, удостоверяващ правата на участника за представителство и 

търговия на предложените от него видове автомобили обособена позиция II – 4 броя, 

заверени за вярност от представляващия участника /2 от които на английски език и в превод 

на български език и 2 – на български език/; 

5.7. Удължаване на типово одобрение на предлаган за доставка, изискуем по тази обособена 

позиция вид автомобил от Национално дружество за сертификация и хомологация, Велико 

херцогство Люксембург, заверено за вярност от представляващия участника /на английски 

език и в превод на български език/; 

5.8. Сертификат за типово одобрение на предлаган за доставка, изискуем по тази обособена 

позиция вид автомобил от Орган за одобрение на МПС на Обединеното краство, заверено 

за вярност от представляващия участника /на английски език и в превод на български език/. 

 От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на 

поръчката по обособена позиция II с поставените от възложителя изисквания, бе 

установено че офертата на участника „Мото-Пфое“ ЕООД отговаря на предварително 

обявените условия. 

 

След извършване на горното, комисията, в 16:15 на 07.12.2017 г., приключи настоящото 

заседание и прие, че отваряне на ценовите предложения и тяхното оповестяване, ще се 

състоят на 15.12.2017 г., в 10.00 часа в сградата на ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко 

изворче“ № 28. Комисията възлага на г-жа Рада Гьонова – председател, да организира 

публикуване на съобщение за това със съдържанието по чл. 57, ал. 3, изр. 1 ППЗОП. 

 

Настоящият протокол се състои от общо шест страници. 

Приложения: Декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП – 3 бр., Списък на участниците и протокол 

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствен списък.  

 

Комисия съгласно Заповед № 298/27.11.2017 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/  /заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

……………………………..        ………………………… 

Рада Гьонова, председател       Валери Цветков, член 

 

/заличен подпис на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

………………………….           

Борислав Трайков, член           


