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вх. № 01-04-152/24.01.2020 г 

ДОКЛАД 

по чл. 103, ал. 3 ЗОП вр. чл. 60 ППЗОП 

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

БСТ 

 

Относно: резултатите от работата на назначената със Заповед № 277/20.12.2019 г. на 

изпълнителния директор на ДП БСТ комисия за разглеждане на подадени оферти за участие 

в откритата с Решение № 247/14.11.2019 г. на Изпълнителния директор на БСТ, открита 

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“ 

 

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

откриване на процедура по реда на ЗОП – открита процедура, 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“, със Заповед 

№277/20.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на основание чл. 103, ал. 1 ЗОП 

и чл. 51, ал. 1 вр. чл. 54 и сл. ППЗОП, е назначена 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, 

 

Промени в състава, сроковете за работа и задачите на комисията не са извършвани.  

 

I. Оферти за участие в настоящата процедура са подадени както следва: 

 

1. „София Франс Ауто“ АД 

вх. № 02-01-1844/19.12.2019 г.  

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

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

тотализатор“ 
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3. „Еуратек“ ООД 

вх. № 02-01-1847/19.12.2019 г.  

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 

вх. № 02-01-1848/19.12.2019 г.  

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“. 

 

Въз основа на извършените оценителни действия, съобразно заложената в документацията 

методика за оценка по съответна обособена позиция, като бе взето предвид кои участници 

са допуснати до участие в процедурата, комисия извърши следното: 

 

Класиране по обособена позиция № 1„Доставка на фабрично нови автомобили като печалби 

в редовни тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“: 

 

1. Оферта на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-01-1848/19.12.2019  г. с най-

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

автомобили подлежащи на доставяне по обособена позиция № 1/. 

 

Класиране по обособена позиция № 2 „Доставка на фабрично нови автомобили като 

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

 

1. Оферта на участника „Мото-Пфое“ ЕООД с вх. № 02-01-1848/19.12.2019  г. с най-

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

автомобили подлежащи на доставяне по обособена позиция № 2/. 

 

Предвид извършените в хода на работата на комисията констатации и оценителни действия 

в настоящата обществена поръчка по всяка от обособените позиции, предлагаме да бъде 

сключен договор с класирания на първо място участник по съответна обособена позиция, а 

именно: 

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

тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“, с участника: 

„Мото-Пфое“ ЕООД подал оферта за участие с  вх. № 02-01-1848/19.12.2019  г., с най-

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

подлежащи на доставяне по обособена позиция № 1/. 

 

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

специални тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“, с участника: 
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„Мото-Пфое“ ЕООД подал оферта за участие с  вх. № 02-01-1848/19.12.2019  г., с най-

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

подлежащи на доставяне по обособена позиция № 2/. 

 

II. Основания за прекратяване на процедурата, по която и да е от обособените й 

позиции: няма. 

 

III. Основания за отстраняване на участници в процедурата. 

1. Отстранени участници в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка на автомобили за нуждите на ДП „Български спортен 

тотализатор“, Обособена позиция № 1: „Доставка на фабрично нови автомобили като 

печалби в редовни тиражи на игрите на ДП „Български спортен тотализатор“:  

„Ратола Лизинг“ ЕООД с оферта с вх. № 02-01-1845/19.12.2019 г.;  

„София Франс Ауто“ АД с оферта с вх. № 02-01-1844/19.12.2019 г.; 

„Еуратек“ ООД с оферта с вх. № 02-01-1847/19.12.2019 г.  

Мотиви за тяхното отстраняване: 

1.1. Мотиви за отстраняване на участника „Ратола Лизинг“ ЕООД с оферта с вх. № 02-

01-1845/19.12.2019 г.: 

На проведеното първо публично заседание на настоящата комисия, действията и 

констатациите от което са отразени в Протокол № 1/06.01.2020 г., е установено, че 

представената офертата на този участник не е подготвена съобразно закона и изискванията 

на Възложителя, тъй като в нея се съдържа открито ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 

2 ППЗОП /стр.41-42/. Както е посочено в същия протокол, 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 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. 
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1.2. Мотиви за отстраняване на участника „София Франс Ауто“ АД с оферта с вх. № 02-

01-1844/19.12.2019 г.: 

На проведено закрито заседание на настоящата комисия, действията и констатациите от 

което са отразени в Протокол № 2/16.01.2020 г., е установено, че представената офертата от 

този участник не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, тъй 

като с нея е предложено доставката на автомобили, които са с различни от изискуемите се 

технически параметри. Както е посочено в същия протокол, участникът е представил в 

техническото си предложение за всеки от видовете, подлежащи на доставяне автомобили 

/вид 1 и вид 2/, подробно описание на работните и функционалните им характеристики, 

които се потвърждават и от приложените към предложението изискуеми документи 

/сертификати за съответствие/. Съобразно тези документи, автомобилът от вид 1 - марка 

Пежо, модел 208, версия HNKK-J1B300, не отговаря на изискването, посочено в 

техническите спецификации за този вид автомобил, да е с максимално разстояние между 

осите 2 500 мм – същият е с разстояние между осите 2540 мм /видно както от посоченото в 

предложението, така и от представения документ за съответствие/; автомобилът от вид 2 - 

марка Пежо, модел 208, версия HNSS-J1B300 не отговаря на изискването, посочено в 

техническите спецификации за този вид автомобил, да е с минимална височина /без релси 

на покрива/ 1 600 мм – същият е с височина 1430 мм /видно от посоченото в 

предложението/, или 1435 мм, съобразно посоченото от представения документ. 

Така, от извършената проверка от комисията за установяване съответствието на 

направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция № 1 с поставените от възложителя изисквания, се установява, че 

офертата на участника „София Франс Ауто“ АД не отговаря на предварително обявените 

условия – технически спецификации за автомобилите от Вид 1 и Вид 2. 

Поради констатираните по-горе несъответствия с предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката в офертата с вх. № 02-01-1844/19.12.2019 г. на участника 

„София Франс Ауто“ АД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП, членовете на 

комисията предлагат участникът да бъде отстранен. 

 

1.3. Мотиви за отстраняване на участника „Еуратек“ ООД с оферта с вх. № 02-01-

1847/19.12.2019 г.: 

На проведено закрито заседание на настоящата комисия, действията и констатациите от 

което са отразени в Протокол № 2/16.01.2020 г., е установено, че представената офертата от 

този участник не отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, тъй 

като с нея е предложено доставката на автомобил, който е с различни от изискуемите се 

технически параметри. Както е посочено в същия протокол, участникът е представил в 

техническото си предложение за всеки от видовете, подлежащи на доставяне автомобили 

/вид 1 и вид 2/, подробно описание на работните и функционалните им характеристики, 

които, за автомобилите от вид 1 - марка Шкода, модел Фабия, се потвърждават напълно от 

приложените към предложението изискуеми документи /сертификати за съответствие/, но 

за автомобилите от вид 2 марка Шкода, модел Карок се потвърждават частично от 

приложените към предложението документи /сертификати за съответствие/. Съобразно 

представения от участника сертификат за съответствие на автомобил вид 2 – Шкода Карок, 

същият не отговаря на изискването, посочено в техническите спецификации за този вид 
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автомобил, а именно да е с купе /каросерия/ „хечбек“ – същият е с купе /каросерия/ „комби“. 

В представения от участника сертификат за съответствие, посоченото купе /каросерия/, е 

описано с кода по Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни 

превозни средства и техните ремаркета – Приложение № 1 към чл. 4, т. 1, част В – т. 1.3 за 

превозни средства категория М, с буквите „АС“, на който код съответства наименованието 

„комби“. В същата Наредба е посочен и кода за купе /каросерия/ с наименование „хечбек“, 

който се означава с буквите „АВ“ – т.1.2 от част В на Приложение № 1 към чл. 1, т. 4 от  

Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и 

техните ремаркета. От определенията за тези купета /каросерии/, дадени в горепосочените 

правни норми, е видно че става въпрос за различни по своята същност купета /каросерии/: 

„хечбек“ се дефинира като „седан, съгласно определението в т. 1.1 с врата в задния край на 

превозното средство“, а „комби“ се дефинира като „превозно средство, съгласно 

определението в т. 3.1.1.4 от стандарт БДС ISO 3833:2001“, т.е. посочените купета 

/каросерии/ са с различни характеристики и обуславят различна характеристика на 

автомобилите, поради което не би могло да се счете, че направеното техническо 

предложени от участника „Еуратек“ ООД съответства на изискванията на Възложителя, 

поставени в техническите спецификации от Документацията на поръчката. 

Така, от извършената проверка от комисията за установяване съответствието на 

направената оферта /техническо предложение/ за изпълнение предмета на поръчката по 

обособена позиция № 1 с поставените от възложителя изисквания, се установява, че 

офертата на участника „Еуратек“ ООД не отговаря на предварително обявените условия – 

технически спецификации за автомобилите от Вид 2. 

Поради констатираните по-горе несъответствия с предварително обявените условия 

за изпълнение на поръчката в офертата с вх. № 02-01-1847/19.12.2019 г. на участника 

„Еуратек“ ООД, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ ЗОП, членовете на комисията 

предлагат участникът да бъде отстранен. 

 

2. Отстранени участници в процедурата по провеждане на обществена поръчка с 

наименование: „Доставка на автомобили за нуждите 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“: няма. 

 

 

Настоящият Доклад, състоящ се общо от 6 страници, е съставен на 24.01.2020 г., в 15.40 

часа, с което приключи работата на назначената със Заповед № 277/20.12.2019 г. на 

Изпълнителния директор на ДП БСТ, комисия за извършване на подбор на участниците, 

разглеждане и оценка на подадените от тях оферти за участие в откритата с Решение № 

247/14.11.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ процедура по реда на ЗОП – 

открита процедура, 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“. 
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На основание чл. 106, ал. 1 ЗОП и чл. 60, ал. 3 ППЗОП настоящият Доклад ведно с 

документацията за обществената поръчка, постъпилите оферти, изготвените протоколи от 

работата на комисията -  Протокол № 1/06.01.2020 г., Протокол № 2/16.01.2020 г. и 

Протокол № 3/23.01.2020 г., с приложенията към тях, се предават на Изпълнителния 

директор на ДП БСТ за утвърждаване, на датата, на която същият е входиран в 

деловодството на ДП БСТ. 

 

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 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ Доклад вх. № 01-04-152/24.01.2020 г., изготвен от комисия, 

назначена със Заповед № 277/20.12.2019 г. на Изпълнителния директор на ДП БСТ, на 

основание чл. 106, ал. 3 ЗОП, след запознаване със съдържанието му и въз основа на 

утвърдената и влязла в сила документация за обществената поръчка, постъпилите 

оферти и приложени в тях мостри и изготвените протоколи от работата на комисията, 

със съответните приложения към тях.  

 

 

 

Дата: 27 януари 2020 г.  Възложител: /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

Дамян Дамянов, 

Изпълнителен директор на 

ДП „Български спортен тотализатор“  


