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ПРОТОКОЛ № 1 

 

 

Във връзка с Решение № 247/14.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ за откриване 

на процедура по реда на ЗОП с наименование: "Доставка на автомобили за нуждите на ДП 

„Български спортен тотализатор“, по обособени позиции с наименования, както следва:  

Обособена позиция № 1: „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в редовни 

тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“, 

Обособена позиция № 2: „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в 

специални тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“ 

и в изпълнение на Заповед № 277/20.12.2019 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. Моника Соколова – директор ДОА при ЦУ на ДП БСТ - член, 

3. Валери Цветков – експерт, маркетинг в ДИТИ при ЦУ на ДП БСТ - член, 

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

№28, на 20.12.2019 г. и започна своята работа в 11.00 часа, след получаване на Списък с 

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

към настоящия протокол/.  

За участие в настоящата процедура са постъпили следните оферти: 

1. „София Франс Ауто“ АД 

вх. № 02-01-1844/19.12.2019 г.  

Офертата е подадена лично от представител на участника в деловодството на 

предприятието, в 15.25 часа 

Офертата е подадена за участие по Обособена позиция № 1 „Доставка на фабрично нови 

автомобили като печалби в редовни тиражи на игрите на ДП „Български спортен 

тотализатор“ 

 

2. „Ратола Лизинг“ ЕООД 

вх. № 02-01-1845/19.12.2019 г.  

Офертата е подадена лично от представител на участника в деловодството на 

предприятието, в 15.30 часа 

Офертата е подадена за участие по Обособена позиция № 1 „Доставка на фабрично нови 

автомобили като печалби в редовни тиражи на игрите на ДП „Български спортен 

тотализатор“ 

 

3. „Еуратек“ ООД 

вх. № 02-01-1847/19.12.2019 г.  

Офертата е подадена лично от представител на участника в деловодството на 

предприятието, в 16.30 часа 

Офертата е подадена за участие по Обособена позиция № 1 „Доставка на фабрично нови 

автомобили като печалби в редовни тиражи на игрите на ДП „Български спортен 

тотализатор“ 

 

4. „Мото-пфое“ ЕООД 
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вх. № 02-01-1848/19.12.2019 г.  

Офертата е подадена лично от представител на участника в деловодството на 

предприятието, в 16.50 часа 

Офертата е подадена за участие по Обособена позиция № 1 „Доставка на фабрично нови 

автомобили като печалби в редовни тиражи на игрите на ДП „Български спортен 

тотализатор“ и по Обособена позиция № 2: „Доставка на фабрично нови автомобили като 

печалби в специални тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“. 

 

 

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

отварянето на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване 

и оповестяване на тяхното съдържание: 

 

I. Отваряне на подадените запечатани непрозрачни опаковки по реда на тяхното 

постъпване и оповестяване на тяхното съдържание: 

На провежданото публично заседание присъства представител на участника „Еуратек“ 

ООД, който представи документ за самоличност и изрично пълномощно; не присъстват 

представители на другите участници, подали оферти; не присъстват представители на 

средствата за масово осведомяване – обстоятелството е отразено в Присъствени списъци за 

съответните обособени позиции, приложени към настоящия протокол – 2 броя.  

 

I-1 Действия и констатации относно отварянето на офертата на „София Франс Ауто“ 

АД с вх. № 02-01-1844/19.12.2019 г.:  

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие по Обособена 

позиция № 1 „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в редовни тиражи на 

игрите на ДП „Български спортен тотализатор“. При отварянето на плика с подадена 

оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, 

подадени за участие в обособена позиция № 1, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" по 

обособена позиция № 1, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. 

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 и представителя на участника „Еуратек“ ООД подписаха 

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

параметри".  

 

I-2 Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Ратола лизинг“ 

ЕООД с вх. № 02-01-1845/19.12.2019 г.: 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие по Обособена 

позиция № 1 „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в редовни тиражи на 

игрите на ДП „Български спортен тотализатор“. При отварянето на плика с подадена 

оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП,  

подадени за участие в обособена позиция № 1, опис на представените документи, както и 

обозначена страница "Предлагани ценови параметри" по обособена позиция № 1, за която 
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се подава оферта, преди която се съдържа открито ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 

ППЗОП /стр.41-42/. 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 и представителя на участника 

„Еуратек“ ООД подписаха техническото предложение на участника, а след това и 

обозначената страница с надпис "Предлагани ценови параметри".  

Настоящата обществена поръчка се провежда като открита такава и реда и начина за 

подаване на оферти за участие в нея се регламентира в чл. 47, ал. 3 ППЗОП вр. § 131, ал. 2 

ПЗР ЗОП, а именно: „При открита процедура и публично състезание опаковката по ал. 2 

включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1, 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“. С оглед разпоредбата, която 

е императивна такава, предвид начина на представяне на оферта от участника „Ратола 

лизинг“ ЕООД, комисията единодушно намира, че е налице основание за отстраняване на 

участника от процедурата съгласно чл. 107, т. 5 ЗОП, а именно: участникът е представил 

оферта, която не отговаря на „условията за представяне, включително за форма, начин и 

срок“. При изготвяне на офертата, участникът не е отговорил на предварително 

обявените изисквания на ЗОП, съгласно които опаковката с офертата трябва да съдържа 

отделен, запечатан и непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", в 

който е поставено ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП, допускайки 

възможността за узнаване на направеното от него ценово предложение в непозволен етап 

от разглеждането на подадените за участие в процедурата оферти. В противоречие с 

нормите на ЗОП и указанията на Възложителя в различни части от документацията, 

участникът е представил ценовото си предложение незапечатано. Поради изложените 

мотиви и предвид законовите разпоредби, комисията единодушно предлага участника за 

отстраняване от процедурата. 

Поради изложените мотиви относно констатираните по-горе нарушения в офертата с 

вх. № 02-01-1845/19.12.2019 г. на участника „Ратола Лизинг“ ЕООД – представяне на 

оферта, която не отговаря на изискванията на 47, ал. 3 ППЗОП вр. § 131, ал. 2 ПЗР 

ЗОП, на основание чл. 107, т. 5 ЗОП, членовете на комисията предлагат участникът да 

бъде отстранен. 

 

I-3 Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Еуратек“ ООД с вх. 

№ 02-01-1847/19.12.2019 г.: 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя за участие по Обособена 

позиция № 1 „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в редовни тиражи на 

игрите на ДП „Български спортен тотализатор“. При отварянето на плика с подадена 

оферта, комисията констатира наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП,  

подадени за участие в обособена позиция № 1, опис на представените документи, както и 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" по 

обособена позиция № 1, за която се подава оферта, който съдържа ценовото предложение 

по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. 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 
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техническото предложение на участника, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри". 

 

 

 

I-4 Действия и констатации относно отварянето на офертата на „Мото-пфое“ ЕООД с 

вх. № 02-01-1848/19.12.2019 г.: 

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

надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя, за участие по Обособена 

позиция № 1 „Доставка на фабрично нови автомобили като печалби в редовни тиражи на 

игрите на ДП „Български спортен тотализатор“ и по Обособена позиция № 2: „Доставка на 

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

спортен тотализатор“. При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира 

наличието на документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП,  подадени за участие в 

обособена позиция № 1 и отделно такива, подадени за участие в обособена позиция № 2; 

опис на представените документи по отделно, за всяка обособена позиция; както и два 

отделни запечатани непрозрачни плика с надпис "Предлагани ценови параметри" по 

обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2, които съдържат ценовото 

предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП. Комисията оповести съдържанието на 

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

от съответния участник в приложените описи с представените документи, при което се 

установи, че документите са представени както е посочено. Членовете на комисията и 

представителя на участника „Еуратек“ ООД, подписаха техническото предложение на 

участника по обособена позиция № 1, а след това и плика с надпис "Предлагани ценови 

параметри" по обособена позиция № 1. След което, само членовете на комисията, подписаха 

техническото предложение на участника по обособена позиция № 2, а след това и плика с 

надпис "Предлагани ценови параметри" по обособена позиция № 2. 

 

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

в 11.45 часа на 20.12.2019 г. 

 

След като приключи публичната част от заседанието си по отваряне и разглеждане на 

постъпилите за участие в процедурата оферти, на 20.12.2019 г. от 12.00 часа до 15.00 часа и 

на 06.01.2020 г. от 09.00 часа до 12.00 часа, комисията пристъпи към разглеждане на 

документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП от офертите на участниците в настоящата процедура – 

„София Франс Ауто“ АД, „Еуратек“ ООД и „Мото-Пфое“ ЕООД, за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

Поради констатираното и обективирано в т. I-2, по-горе в настоящия Протокол № 1 от 

комисията нарушение на чл. 47, ал. 3 ППЗОП вр. § 131, ал. 2 ПЗР ЗОП от участника „Ратола 

Лизинг“ ЕООД и предлагането му за отстраняване, няма да бъдат разглеждани 

представените от него документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 ППЗОП и съответно - офертата му 

няма да бъде оценявана и класирана. 
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II. Разглеждане на документи, свързани с личното състояние на участници и 

критериите за подбор: 

II-1 Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „София Франс Ауто“ АД с вх. № 02-

01-1844/19.12.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, подадена за участие в 

обособена позиция № 1, относно представените документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при 

което бе установено, че същият е представил: 

А. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

Б. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от представляващо 

участника лице; 

В. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от 

възложителя образец, съгласно изискванията; документът е подписан с електронни 

подписи, на всички задължени лица. От представения документ се установява, че 

участникът /задължените за него лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП/ 

отговарят на изискванията за лично състояние поставени от закона и Възложителя, но не 

може да се установи, че участникът отговаря на всички изисквания за подбор, 

поставени от Възложителя, в съответствие със закона, а именно: 

В Обявлението за настоящата поръчка и в Документацията за участие – раздел II, т. 3.3.2, 

към участниците в процедурата по обособена позиция № 1 е поставено като минимално 

изискване всеки от тях да има на разположение /собствени, наети или др./ оторизирани 

сервизни центрове - минимум 6 /шест/ сервизни центрове за всеки вид предлаган 

автомобил, находящи се в различни градове на територията на страната за извършване на 

гаранционното обслужване на доставените автомобили. За доказване на този критерий за 

подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът следва да попълни: Част IV: 

„Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“ - Технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на качеството от предоставения му от Възложителя 

електронен Единен европейски документ за обществен поръчки (еЕЕДОП). В представения 

от този участник еЕЕДОП е посочено, че същият разполага с 5 /пет/ сервизни центрове за 

всеки вид предлаган автомобил, находящи се в три града на територията на страната за 

извършване на гаранционното обслужване на доставените автомобили – стр. 21/22. 

Констатираното несъответствие, следва да бъде отстранено чрез представяне на нов 

еЕЕДОП или други документи, които съдържат допълнена информация. 

 На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 6 ЗОП и предвид 

констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника „София 

Франс Ауто“ АД, подадена за участие в провежданата обществена поръчка по 

обособена позиция № 1, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички участници 

и публикуван в профила на купувача, като на участника „София Франс Ауто“ АД се 

предоставя срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, в който да 

представи на настоящата комисия нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация /Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти/. 
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II-2 Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Еуратек“ ООД с вх. № 02-01-

1847/19.12.2019 г.: 

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, подадена за участие в 

обособена позиция № 1, относно представените документи по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, при 

което бе установено, че същият е представил: 

А. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

Б. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от представляващо 

участника лице; 

В. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, не попълнен съобразно представения от 

възложителя образец; документът е подписан с електронни подписи на две от общо 

три от задължените лица. От представения документ не се установява, че всички 

задължени за участника лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, отговарят на 

изискванията за лично състояние поставени от закона и Възложителя, не може да се 

установи, че участникът отговаря на всички изисквания за подбор, поставени от 

Възложителя, в съответствие със закона, а именно: 

В-1. В Обявлението за настоящата поръчка и в Документацията за участие – раздел II, т. 3.2, 

към участниците в процедурата по обособена позиция № 1 е поставено като минимално 

изискване всеки от тях да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, 

за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която 

участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от 3 000 000.00 

лева (три милиона) лева, от които 2 500 000.00 лева (два милиона и петстотин хиляди) лева 

в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Посочено е, че под дейност, в сферата на 

предмета на поръчката следва да се разбира осъществяване на доставки на автомобили. За 

доказване на този критерий за подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът 

следва да попълни: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово 

състояние“ – общ годишен оборот и конкретен годишен оборот, от предоставения му от 

Възложителя електронен Единен европейски документ за обществен поръчки (еЕЕДОП). В 

представения от този участник еЕЕДОП е посочен коректно общият му годишен оборот за 

всяка от последните три приключили финансови години, но не е посочен конкретният 

годишен оборот за всяка от последните три приключили финансови години – полетата 

на стр. 18/19 са празни. В Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по 

вписванията, по партидата на това дружество – т. 6 «Предмет на дейност», са посочени 

редица дейности, които този търговец може да осъществява; финансовият отчет за 2018 г. 

не е обявен, поради което не може да се направи извод, че общият годишен оборот на този 

участник съвпада с конкретният му такъв. Констатираното несъответствие, следва да бъде 

отстранено чрез представяне на нов еЕЕДОП или други документи, които съдържат 

допълнена информация. 

В-2. В Обявлението за настоящата поръчка и в Документацията за участие – раздел II, т. 

3.3.1, към участниците в процедурата по обособена позиция № 1 е поставено като 

минимално изискване всеки от тях да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем 
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идентичен или сходен с предмета на обособената позиция от настоящата обществена 

поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на оферта. Под дейност, 

която е с предмет и обем „идентичен или сходен с предмета на обособената позиция от 

обществената поръчка“, следва да се разбира: доставка на не по-малко от 80 броя 

автомобили – за участниците в обособена позиция I. За доказване на този критерий за 

подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът следва да попълни: Част IV: 

„Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“ - За поръчки 

за доставка: извършени доставки от конкретния вид от предоставения му от Възложителя 

електронен Единен европейски документ за обществен поръчки (еЕЕДОП). В представения 

от този участник еЕЕДОП е посочено, че същият е изпълнил една дейност с предмет 

„Закупуване на леки автомобили“, но не е посочил броя на автомобилите, които е 

доставил в изпълнение на тази дейност – стр. 19/20, поради което не може да се установи, 

дали участникът отговаря на това изискване за подбор. Констатираното несъответствие, 

следва да бъде отстранено чрез представяне на нов еЕЕДОП или други документи, които 

съдържат допълнена информация. 

В-3. В описа на представените документи, този участник посочва, че представя 1 бр. 

оригинал на ЕЕДОП. В същото време, при отваряне на представения електронен носител, 

се установява, че той съдържа 3 файла – всеки от които е отделен еЕЕДОП, но с идентично 

съдържание. Два от тези файла са подписани с електронните подписи на задължени за 

участника лица – от управителите му Роман Полак и Иван Тодоров, като третият файл, 

съдържащ ЕЕДОП е неподписан; липсва електронен подпис на управителя Александър 

Тодоров и на някой от другите два файла. В офертата липсват данни, че по отношение на 

подписалите го лица е налице обстоятелството, посочено в чл. 41, ал. 1 ППЗОП:  

Съгласно чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, основанията посочени съответно в чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, се отнасят за лицата, които представляват участника и за 

членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан 

участникът, ако има такъв. Чл. 41, ал. 1 ППЗОП предвижда, че “когато за лицата по чл. 54, 

ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от 

едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 

декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.“. 

Представеният от участника „Еуратек“ ООД еЕЕДОП, е подписан с подписите на двама от 

тримата му управителя, представляващи дружеството заедно и по отделно /съгласно 

търговската регистрация на участника/. Всеки от управителите на дружеството е задължено 

за този участник лице по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП. Законът - чл. 41, ал. 1 ППЗОП, 

допуска някой от представляващите по закон участника, да не подпише този документ, но 

само когато подписващият, разполага с информация за достоверността на декларираните 

обстоятелства по отношение на това лице - такива данни /дали подписващите разполагат с 

информация, че по отношение на другия управител не са налице обстоятелствата посочени 

в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП/, липсват в офертата на този участник.  

От извършената проверка на горепосочените документи от комисията за установяване 

съответствието на участника с поставените от възложителя изисквания за лично състояние 

и подбор на „Еуратек“ ООД, бе установено че същият е представил документи, един от 

които – еЕЕДОП, не е подписан от едно от всички задължени лица, а също така липсват 

данни от които да се направи извод, че подписалото еЕЕДОП лице разполага с информация, 

че по отношение на другия законен представител на участника, който не е подписал 

документа, не са налице обстоятелствата посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 и чл. 55, ал. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240843
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240844
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136789316&dbId=0&refId=27240845
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1, т. 5 ЗОП. Констатираното несъответствие, следва да бъде отстранено чрез представяне на 

нов еЕЕДОП, който е подписан и от третия управител или други документи, които съдържат 

допълнена информация. 

 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 6 ЗОП и предвид 

констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника „Еуратек“ 

ООД, подадена за участие в провежданата обществена поръчка по обособена позиция 

№ 1, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички участници и публикуван в 

профила на купувача, като на участника „Еуратек“ ООД се предоставя срок от 5 

работни дни от получаване на настоящия протокол, в който да представи на 

настоящата комисия нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена 

и/или допълнена информация /Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти/.  

 

II-3 Действия и констатации относно документите, свързани с личното състояние и 

критериите за подбор, представени в офертата на „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-01-

1848/19.12.2019 г.: 

II-3-1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, подадена за 

участие в обособена позиция № 1, относно представените документи по чл. 39, ал. 2 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

А. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

Б. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от представляващо 

участника лице; 

В. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от 

възложителя образец, съгласно изискванията; документът е подписан с електронни 

подписи, на всички задължени лица. От представения документ се установява, че 

участникът /задължените за него лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП/ 

отговарят на изискванията за лично състояние поставени от закона и Възложителя, но не 

може да се установи, че участникът отговаря на всички изисквания за подбор, 

поставени от Възложителя, в съответствие със закона, а именно: 

В Обявлението за настоящата поръчка и в Документацията за участие – раздел II, т. 3.3.1, 

3.3.1, към участниците в процедурата по обособена позиция № 1 е поставено като 

минимално изискване всеки от тях да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем 

идентичен или сходен с предмета на обособената позиция от настоящата обществена 

поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на оферта. Под дейност, 

която е с предмет и обем „идентичен или сходен с предмета на обособената позиция от 

обществената поръчка“, следва да се разбира: доставка на не по-малко от 80 броя 

автомобили – за участниците в обособена позиция I. За доказване на този критерий за 

подбор при подготвяне и подаване на оферта участникът следва да попълни: Част IV: 

„Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“ - За поръчки 

за доставка: извършени доставки от конкретния вид от предоставения му от Възложителя 

електронен Единен европейски документ за обществен поръчки (еЕЕДОП). В представения 



 
Протокол № 1 от работата на Комисия, назначена със Заповед № 277/20.12.2019 г. на изпълнителния директор на ДП БСТ 

 
   стр. 9 

 

от този участник еЕЕДОП е посочено, че същият е изпълнил една дейност с предмет 

„доставка на 72 броя лекотоварни автомобила“ и една дейност с предмет „доставка на 

8 броя лекотоварни автомобила“, в един и същ период, с един същи получател – стр. 

22/23, поради което не може да се установи, дали участникът отговаря на това изискване за 

подбор. Констатираното несъответствие, следва да бъде отстранено чрез представяне на нов 

еЕЕДОП или други документи, които съдържат допълнена информация. 

На основание чл. 54, ал. 8 и ал. 9 ППЗОП във връзка с чл. 104, ал. 6 ЗОП и предвид 

констатациите, посочени по-горе по отношение на офертата на участника „Мото-

пфое“ ЕООД, подадена за участие в провежданата обществена поръчка по обособена 

позиция № 1, настоящият протокол ще бъде изпратен на всички участници и 

публикуван в профила на купувача, като на участника „Мото-Пфое“ ЕООД се 

предоставя срок от 5 работни дни от получаване на настоящия протокол, в който да 

представи на настоящата комисия нов ЕЕДОП и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация /Допълнително предоставената 

информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след 

крайния срок за получаване на оферти/. 

 

II-3-2. Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на този участник, подадена за 

участие в обособена позиция № 21, относно представените документи по чл. 39, ал. 2 

ППЗОП, при което бе установено, че същият е представил: 

А. Заявление за участие в поръчката – попълнено съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписано от 

представляващо участника лице; 

Б. Опис на представените документи – попълнен съобразно образеца от Документацията за 

участие, в съответствие с всички изисквания на възложителя и подписан от представляващо 

участника лице; 

В. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), представен 

на неизтриваем магнитен носител – оригинал, попълнен съобразно представения от 

възложителя образец, съгласно изискванията; документът е подписан с електронните 

подписи на всички задължени лица.  

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

установяване съответствието на участника „Мото-пфое“ ЕООД, подал оферта за 

участие в настоящата поръчка по обособена позиция № 2, с поставените от закона и 

възложителя изисквания за: лично състояние, икономическо и финансово състояние 

и технически 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 закона и възложителя изисквания по 

обособена позиция № 2.  

 

Комисията възлага на г-жа Рада Гьонова – председател, да изпрати настоящия протокол на 

всички участници в процедурата по обособена позиция № 1, а така също и да го публикува 

в профила на купувача, в електронната преписка на поръчката при спазване на изискванията 

на чл. 54, ал. 8 ППЗОП. 

 

Настоящият протокол се състои от общо 10 страници и се подписа днес, 06.01.2020 г. от 

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

по чл. 48, ал. 6 ППЗОП, Присъствени списъци – 2 бр., Пълномощно на присъстващия 

представител на участника Еуратек ООД – 1 бр. 

 

 

Комисия съгласно Заповед № 277/20.12.2019 г. 

на Изпълнителния директор на ДП БСТ: 

 

 

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

……………………………..          ………………………… 

Рада Гьонова,  председател           Моника Соколова, член 

 

 

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

………………………. 

Валери Цветков, член 

 

 


