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ПРОТОКОЛ № 2 

15.12.2017 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 56, ал. 2, чл. 57, ал. 2 и ал. 3 и чл. 58, ал. 1 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 15.12.2017 г. и започна своята работа в 10.00 часа по провеждане на публично 

заседание, на което да се отворят и оповестят ценовите предложения от офертите на 

участниците в настоящата процедура по всяка от обособените позиции в нея. Мястото, 

датата и часа на това публично състезание са конкретизирани в Протокол № 1/07.12.2017 г. 

и за което участниците са уведомени чрез публикуване на съобщение за това на 12.12.2017 

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

провежданото публично заседание не присъстват представители на участниците, нито на 

средствата за масово осведомяване – обстоятелството е отразено в Присъствен списък 

/приложен към настоящия протокол/.  

 

1. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-01-1788/24.11.2017 

г. по обособена позиция I: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника по обособена 

позиция I и оповестяването му. Установено бе, че този плик е неотварян и запечатан, така 

както на първото проведено публично заседание. Участникът „Мото-Пфое“ ЕООД е 

направил следното ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по тази 

обособена позиция: 

Обща цена за доставка на всички 100 броя фабрично нови автомобила е: 

2 399 000 /два милиона триста деветдесет и девет хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 2 878 800 

/два милиона осемстотин седемдесет и осем хиляди и осемстотин/ лева; 

Единична цена на автомобил по вид 1 – 21 500 /двадесет и една хиляди и петстотин/ лева 

без ДДС, а с ДДС 25 800 /двадесет и пет хиляди и осемстотин/ лева; 

Обща цена за доставка на 50 броя автомобила по вид 1 – 1 075 000 /един милион и 

седемдесет и пет хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 1 290 000 /един милион двеста и деветдесет 

хиляди/ лева; 

Единична цена на автомобил по вид 2 –  26 480 /двадесет и шест хиляди четиристотин и 

осемдесет хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 31 776 /тридесет и една хиляди седемстотин 

седемдесет и шест хиляди/ лева; 
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Обща цена за доставка на 50 броя автомобила по вид 2 – 1 324 000 /един милион триста 

двадесет и четири хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 1 588 800 /един милион петстотин 

осемдесет и осем хиляди и осемстотин/ лева. 

 

2. Действия и констатации относно отваряне и оповестяване на ценовите 

предложения от офертата на „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-01-1788/24.11.2017 

г. по обособена позиция II: 

Комисията пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника по обособена 

позиция II и оповестяването му. Установено бе, че този плик е неотварян и запечатан, така 

както на първото проведено публично заседание. Участникът „Мото-Пфое“ ЕООД е 

направил следното ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по тази 

обособена позиция: 

Обща цена за доставка на всички 36 броя фабрично нови автомобила е: 

 1 366 000 /един милион триста шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 1 639 200 

/един милион шестстотин тридесет и девет хиляди и двеста/ лева; 

Единична цена на автомобил по вид 1 – 33 500 /тридесет и три хиляди и петстотин/ лева без 

ДДС, а с ДДС 40 200 /четиридесет хиляди и двеста/ лева; 

Обща цена за доставка на 28 броя автомобила по вид 1 – 938 000 /девет стотин тридесет и 

осем хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 1 125 600 /един милион сто двадесет и пет хиляди и 

шестстотин/ лева; 

Единична цена на автомобил по вид 2 – 53 500 /петдесет и три хиляди и петстотин/ лева без 

ДДС, а с ДДС 64 200 /шестдесет и четири хиляди и двеста/ лева; 

Обща цена за доставка на 8 броя автомобила по вид 2 – 428 000 /четиристотин двадесет и 

осем хиляди/ лева без ДДС, а с ДДС 513 600 /петстотин и тринадесет хиляди и шестстотин/ 

лева. 

 

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

в 10.25 часа на 15.15.2017 г., след което в закрито заседание, започнало от 12.00 часа на 

същия ден, пристъпи към разглеждане на  документите по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП 

представени от единствения участник в процедурата за съответствие с изискванията на 

възложителя  

 

3. 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 финансови и ценови условия по обособена позиция I: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за доставка, 

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

изисквания на възложителя по тази обособена позиция.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово 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 

финансови и ценови условия и комисията пристъпи към оценка на офертата. 
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4. 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 финансови и ценови условия по обособена позиция II: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник – относно документите 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил ценово 

предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за доставка, 

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

изисквания на възложителя по тази обособена позиция.  

От извършената до момента проверка от комисията за установяване съответствието 

на направената оферта /ценово 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 

финансови и ценови условия и комисията пристъпи към оценка на офертата. 

 

5. Оценка на оферта на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-01-

400/24.11.2017 г., подадена за участие по обособена позиция I и обособена 

позиция II от настоящата поръчка. Класиране: 

Съгласно предварително обявеното в документацията за участие и обявлението на 

настоящата обществената поръчка, същата по всяка една от обособените позиции, ще бъде 

възложена на участника, представил икономически най-изгодната оферта, която ще бъде 

определена по критерия „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП  /която цена се 

формира от общата цена, дадена за извършване на доставките на всички прогнозни бройки 

автомобили, подлежащи на доставяне по съответна обособена позиция/. На първо място ще 

се класира участникът, представил най-ниска ценова оферта, следващите участници ще се 

класират в низходящ ред на представените от тях ценови оферти. Участникът, класиран от 

Комисията на първо място, ще се определи за Изпълнител на обществената поръчка по 

съответната обособена позиция с решение на Възложителя. 

 

В настоящата обществена поръчка, по всяка от обособените й позиции, е подадена оферта 

за участие от само един участник – „Мото-Пфое“ ЕООД. Същият е направил ценови 

предложения за изпълнението й,  със стойности, посочени в т. 1 и т. 2 на настоящия 

протокол. Поради липса на други оферти, предложението на този участник е следователно 

и най-ниското такова по обособена позиция, както следва: 

По обособена позиция I - обща цена за доставка на всички 100 броя фабрично нови 

автомобила е: 2 399 000 /два милиона триста деветдесет и девет хиляди/ лева без ДДС 

По обособена позиция II - обща цена за доставка на всички 36 броя фабрично нови 

автомобила е: 1 366 000 /един милион триста шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС 

 

На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура по обособена позиция I, 

оферти: 

1. Оферта на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-01-1788/24.11.2017 г. – най-

ниска предложена цена /обща цена за доставка на всички прогнозни бройки 

автомобили подлежащи на доставяне по обособена позиция I/. 
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На основание чл. 58, ал. 1 ППЗОП, предвид горепосоченото, комисията извърши следното 

класиране на подадените за участие в настоящата процедура по обособена позиция II, 

оферти: 

1. Оферта на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-01-1788/24.11.2017 г. – най-

ниска предложена цена /обща цена за доставка на всички прогнозни бройки 

автомобили подлежащи на доставяне по обособена позиция II/. 
 

С извършване на класирането, комисията приключи закритата част от заседанието си в 

13.10 часа на 15.12.2017 г., със съставянето на настоящия протокол, състоящ се от общо 

четири страници. 

 

Приложения: Съобщение по чл. 57, ал. 3, изр. 1 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           
 


