РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
М ИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩ ЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ № 3
от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-14-66/07.08.2018 г. на главния
секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на леки автомобили“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Леки
автомобили с нормална проходимост (седан)“; Обособена позиция № 2: „Лек автомобил с брой
места за сядане 8+1 (микробус)“ и Обособена позиция № 3: „Лек автомобил с брой места за
сядане 6+1 (ван)“ в състав:

Председател: Галина Вълчева - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността“,
и членове:
Иван Милушев - държавен експерт в отдел „Международни правни норми“, дирекция
„Правна”;
Ирена Лозанова - главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция „Финанси“ - в
качеството си на резервен член на комисията встъпил на мястото на отсъстващия основен - Надя
Захариева;
Христо Грънчаров - специалист в отдел „Управление на собствеността”, дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността”;
Гошо Консулов - изпълнител-шофьор - в качеството си на резервен член на комисията
встъпил на мястото на отсъстващия основен - Венцислав Георгиев
Ирена Лозанова и Гошо Консулов подписаха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 51, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП).
Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, на 10.09.2018 г. комисията обяви чрез публикуване в
„Профил
на
купувача“
на адрес
https: ' wwvv.mt itc.gover nmeni .ba/ pk/ pro c e d u r e / 1 137
на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и чрез електронна
поща датата и мястото за провеждане на публично заседание за отваряне на ценовите оферти на
участниците.
На 13.09.2018 г., от 11:00 ч., в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, комисията проведе публично заседание по отваряне
на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка. На заседанието
присъства Мирослав Стоянов Груйчев — упълномощен представител на участника „Булвария

Холдинг“ ЕАД с пълномощно, подписано от изпълнителния директор на участника „Булвария
Холдинг“ ЕАД.
Представителят на участника „Булвария Холдинг“ ЕАД се вписа в подготвен от комисията
списък на присъстващите лица при отваряне на ценовите предложения.
I. Отваряне на ценовите предложения
В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП председателят на комисията обяви резултатите от
оценяването на офертите по показател „разходи за целия жизнен цикъл“ и пристъпи към отваряне на
ценовите предложения на допуснатите участници по Обособена позиция № 1, № 2 и № 3.

1. По Обособена позиция М 1:

№

1.

2.
о

Участник

Предложена цена за всяко
от петте МПС 4+1 места
за сядане в лева

Обща стойност на доставката

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

Булвария Холдинг“ ЕАД

41 600,00

49 920,00

208 000,00

249 600,00

„Еуратек Ауто“ ООД

50 305,00

60 366,00

251 525,00

301 830,00

„МОто Пфое“ ЕООД

34 730,00

41 676,00

173 650,00

208 380,00

2. По Обособена позиция № 2:
Предложената цена от участника „МОТО ПФОЕ“ ЕООД за МПС 8+1 места е 56 300,00 лв. без
ДДС или 67 560,00 лв. с ДДС.

3. По Обособена позиция М 3:
Предложената цена от участника „МОТО ПФОЕ“ ЕООД за МГ1С 6+1 места е 54 220,00 лв. без
ДДС или 65 064,00 лв. с ДДС.
След описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието и комисията
продължи в закрито заседание.
Комисията пристъпи към проверка за наличието на необичайно благоприятна оферта
(хипотезата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП) по отношение на допуснатите ценови предложения на
участниците по Обособена позиция № 1 и установи, че ценовото предложение на участник „Мото
Пфое“ ЕООД е с 24,42 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите
участници по същия показател за оценка.
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На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, от участникът „Мото Пфое“ ЕООД, беше изискана
подробна писмена обосновка за начина на образуване на ценовото му предложение по обособена
позиция № 1 с писмо с изх. № 14-00-959/13.09.2018 г.
Поради участие на един участник по Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3,
проверката за необичайно благоприятни оферти съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) е неприложима.
Комисията състави този протокол на 13.09.2018 г.

Председател:
Галина Вълчева На осн.Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ

членове:
,,
.,
На осн. Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ
Иван Милушев
Ирена Лозанова На осн.Чл.2.ал.1 от ЗЗЛЛ
Христо Грънчаров ш осн Чл 2 м л 1 от з з л л
Гошо Консулов На осн_Чл_2 м и от з з ш
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