Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

УТВЪРЖ ДАВАМ :

София 1000, ул, “Дякон Игнатий" №9, тел. 02 9409/568; .662; 650
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по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 60, ал. 1 от Правилника
прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) във връзка с чл. 106, ал. 1 от ЗОП
за резултатите от работата на комисията по разглеждане и оценка на получените оферти
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лен
автомобили“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Леки автомобил
с нормапна проходимост (седан)“; Обособена позиция № 2: „Лек автомобил с брой места
за сядане 8+1 (микробус)“ и Обособена позиция № 3: „Лек автомобил с брой места са
сядане 6+1 (ван) “

I. Състав на комисията
Председател: Галина Вълчева - главен експерт в отдел „Обществени поръчки1
дирекция „Стопански дейности й управление на собствеността“ ,
и членове:
Иван Милушев - държавен експерт в отдел „Международни правни норми“
дирекция „Правна”;
Надя Захариева - главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция
„Финанси;
Христо Грънчаров - специалист в отдел „Управление на собствеността”, ди рекц ф
„Стопански дейности и управление на собствеността”;
Венцислав Г еоргиев - изпълнител-шофьор;
Ирена Лозанова - главен експерт в отдел „Финансово-счетоводен“, дирекция
„Финанси“ - като резервен член, участвал в заседание на 13.09.2018 г.;
Гошо Консулов - изпълнител-шофьор - като резервен член, участвал в заседание )jm
13.09.2018 г.;
Йоанна Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки“ , дирекция
„Стопански дейности и управление на собствеността“ - като резервен член, участвал
заседания в периода 26 септември - 28 септември 2018 г.
II. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията
Комисията по т. I е назначена със Заповед № РД-14-66 от 07.08.2018 г на главния
секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
III. Кратко описание на работния процес
Работата на комисията премина в съответствие с чл. 51, чл. 52, чл. 54-58 от ППЗОП
във връзка с чл. 103, чл. 104, ал. 1 от ЗОП.
Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно *л.
103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 13 от ППЗОП.
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Комисията работи в периода 07 август - 02 октомври 2018 г., като извършенит
действия са отразени в приложените протоколи.
IV. Участници в процедурата
До изтичане на обявения срок за подаване на оферти (06.08.2018 г.) за участие,
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, оферти ф
подали трима участника, видно от таблицата по-долу.
Председателят на комисията получи постъпилите оферти с приемо-предавателек
протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП), съдържащ списък със следните участници:
t - v7. { Входящ
: JV2/
номер

-1

.Дата и час m&J'-1. • " ''
- * \'
' /1 подаване ::
.

Участник/подател на
■ : t 'офертата • ~

1.

РД-14-59

06.08.2018 г. 13:42 ч.

Булвария Холдинг ЕАД

2.

РД-14-59

06.08.2018 г. 16:30 ч.

ЕУРАТЕК АУТО ООД

3.

РД-14-59

06.08.2018 г. 17:09 ч.

Мото - Пфое ЕООД

'•'•'v - Обособена позиция
- : (за която е подадена
оферта)
Обособена позиция № 1
Обособена позиция № 1
Обособена позиция № 1
Обособена позиция № 2
Обособена позиция № 3

Нямаше оферти, постъпили след крайния срок.
V. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите
V.L На 07.08.2018 г. в 14:00 часа в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията се събра комисията, назначена с посочената
по-горе заповед, на публично заседание по отваряне на постъпилите оферти. На заседание'о
не присъстваха представители на участниците и представители на средства за масопо
осведомяване.
Съгласно чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията премина към отваряне на постъпилите
оферти по реда на тяхното постъпване, като оповести тяхното съдържание и провери 5а
наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с
надпис „Предлагани ценови параметри“ на всеки от участниците.
След описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието па
комисията.
У.2. В периода 7 - 1 0 август 2018 г., комисията продължи своята работа, като
разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.
В резултат от работата на комисията при посоченото разглеждане по чл. 54, ал. 7 ст
ППЗОП, комисията констатира следното:
1.
„Булвария Холдинг“ ЕАД е подал оферта за обособена позиция Ха 1 с вх. Я»
РД-14-59/06.08.2018 г. в 13:42 часа.
Участникът е представил три броя Единен европейски документ за обществе* и
поръчки (еЕЕДОП) в електронен формат попълнени и подписани с електронен подпис от
лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
Комисията констатира, че от представените еЕЕДОП-и се доказва съответствието па
участника с изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП по отношение на липсата на основания sa
отстраняване и съответствието с критериите за подбор.
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2. „Еуратек Ауто“ ООД е подал оферта за обособена позиция № 1 с вх. № РД-1459/06.08.2018 г. в 16:30 часа.
Участникът е представил два броя Единен европейски документ за общественй
поръчки (еЕЕДОП) в електронен формат попълнени и подписани с електронен подпис от
лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
Комисията констатира, че от представените еЕЕДОП-и се доказва съответствието н 1
участника с изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП по отношение на липсата на основания за
отстраняване и съответствието с критериите за подбор.
3. „Мото Пфое“ ЕООД е подал оферта за обособена позиция № 1, 2 и 3 с вх. J'b
РД-14-59/06.08.2018 г. в 17:09 часа.
3.1. За обособена позиция № 1 участникът е представил Единен европейски
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) в електронен формат попълнен и подписан с
електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1
от ППЗОП.
Комисията констатира, че от представеният еЕЕДОП се доказва съответствието ка
участника с изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП по отношение на липсата на основания : а
отстраняване и съответствието с критериите за подбор.
3.2. За обособена позиция № 2 участникът е представил Единен европейски
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) в електронен формат попълнен и подписан с
електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1
от ППЗОП.
Комисията констатира, че от представеният еЕЕДОП се доказва съответствието на
участника с изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП по отношение на липсата на основания 5а
отстраняване и съответствието с критериите за подбор.
3.3. За обособена позиция № 3 участникът е представил Единен европейски документ
за обществени поръчки (еЕЕДОП) в електронен формат попълнен и подписан с електронен
подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 1 от ППЗОП
Комисията констатира, че от представеният еЕЕДОП се доказва съответствието йа
участника с изискванията по чл. 67, ал. 1 от ЗОП по отношение на липсата на основания за
отстраняване и съответствието с критериите за подбор.
V.3. В периода 13 август - 3 септември 2018 г., комисията продължи своята работа,
като при разглеждане на техническите предложения констатира следното:
1. По обособена позиция № 1:
•
Техническото предложение на участникът „Булвария Холдинг“ ЕАД
съответства на предварително обявените условия и подлежи на оценка по посочен* та
методика в документацията за обществената поръчка. Техническите параметри и
характеристики, представени в Приложение № 2а - образец от документацията съвпада” с
описаните в Сертификата за ЕО одобряване на типа превозно средство.
•
Техническото предложение на участникът „Еуратек Ауто“ ООД съответства
на предварително обявените условия и подлежи на оценка по посочената методика в
документацията за обществената поръчка. Техническите параметри и характеристи ш,
представени в Приложение № 2а - образец от документацията съвпадат с описаните в
Сертификата за ЕО одобряване на типа превозно средство.
•
Техническото предложение на участникът „Мото Пфое“ ЕООД съответс тва
на предварително обявените условия и подлежи на оценка по посочената методик*, в
документацията за обществената поръчка. Техническите параметри и характеристики,
3

представени в Приложение № 2а - образец от документацията съвпадат с описаните ^
Сертификата за ЕО одобряване на типа превозно средство.
Комисията оцени техническите предложения на участниците, като им изчисл^
оценката по показател „разходи за целия жизнен цикъл“ както следва:
•
Оценката на разходите за целия жизнен цикъл за участникът „Булвария
Холдинг“ ЕАД е 40 точки;
•
Оценката на разходите за целия жизнен цикъл за участникът „Еуратек Ауто'
ООД е 33,90696 точки;
•
Оценката на разходите за целия жизнен цикъл за участникът “Мотф
Пфое“ЕООД е 37,00814 точки.
2. По обособена позиция № 2:
Техническото предложение на участникът „Мото Пфое“ ЕООД съответства на
предварително обявените условия и подлежи на оценка по посочената методика
документацията за обществената поръчка. Техническите параметри и характеристики!,
представени в Приложение № 26 - образец от документацията съвпадат с описаните :з
Сертификата за ЕО одобряване на типа превозно средство.
Оценката на разходите за целия жизнен цикъл за участникът “Мото Пфое“ЕООД р
40 точки.
3. По обособена позиция № 3:
Техническото предложение на участникът „Мото Пфое“ ЕООД съответства н
предварително обявените условия и подлежи на оценка по посочената методика
документацията за обществената поръчка. Техническите параметри и характеристика
представени в Приложение № 2в - образец от документацията съвпадат с описаните
Сертификата за ЕО одобряване на типа превозно средство.
Оценката на разходите за целия жизнен цикъл за участникът “Мото Пфое“ЕООД
40 точки.
С оглед изложеното комисията реши отварянето на ценовите оферти да се извършк
на 13.09.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Министерството на транспорт*,
информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 9.
V.4. На 13.09.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Министерството на транспорт!
информационните технологии и съобщенията, комисията проведе публично заседание го
отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници в обществена поръчка. F a
заседанието присъства Мирослав Стоянов Груйчев - упълномощен представител i:a
участника „Булвария Холдинг“ ЕАД с пълномощно, подписано от изпълнителния директс
на участника „Булвария Холдинг“ ЕАД.
Представителят на участника „Булвария Холдинг“ ЕАД се вписа в подготвен фг
комисията списък на присъстващите лица при отваряне на ценовите предложения.
Отваряне на ценовите предложения
В съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП председателяг 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.
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1. По Обособена позиция № 1:

Участник

№ .
У-

1.
2.
3.

1•

” *. х V V
■; *

— л **
**' ■•. - /.* *

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

Обща стойност на достав! сага
без ДДС

без ДДС.

ч-сДДС

Булвария Холдинг“ ЕАД

41 600,00

49 920,00

208 000,00

249 600, )0

„Еуратек Ауго“ ООД

50 305,00

60 366,00

251 525,00

301 830, D0

„Мото Пфое“ ЕООД

34 730,00

41 676,00

173 650,00

208 380, 30

•- •"

.т

‘•••

■ -* *

•

Н е

ДДС

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 № 3:
Предложената цена от участника „МОТО ПФОЕ“ ЕООД за МПС 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 комисия] •;
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 та
участниците по Обособена позиция № 1 и установи, че ценовото предложение на участни к
„Мото Пфое“ ЕООД е с 24,42 % по-благоприятно от средната стойност на предложенията та
останалите участници по същия показател за оценка.
На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, от участникът „Мото Пфое“ ЕООД, беше изискала
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 № &,
проверката за необичайно благоприятни оферти съгласно чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) е неприложима.
V.5. На 19.09.2018 г. комисията в титулярен състав се запозна с представената
обосновка за Обособена позиция № 1 на участника „Мото Пфое“ ЕООД, получена в
законоустановения 5-дневен срок с вх. № 14-00-959/17.09.2018 г.
След като разгледа обосновката комисията изиска от „Мото Пфое“ ЕООД уточнявала
информация, относно начина на формиране на предлаганите ценови параметри на основание
чл. 72, ал. 3 от ЗОП (писмо с изх. № 14-00-959/19.09.2018г.).
В периода 26 септември - 28 септември 2018 г., комисията продължи своята работа
като на мястото на Христо Грънчаров (в служебен отпуск) встъпи резервния член Йоанна
Иванова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Стопански дейности и
управление на собствеността”, която подписа декларация 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).
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В изискания от възложителя 5-дневен срок за представяне на уточняваща
информация, участникът е представил писмо с вх. № 14-00-959/25.09.2018 г.
В писмото, участникът е предоставил детайлна информация и доказателства з
наличието на изключително благоприятни условия за предоставяне на доставката, а именно
стратегическите интереси на дружеството в областта на доставките за държавнат
администрация, дългогодишният му опит в автомобилния бранш и в изпълнението н
обществени поръчки, специалните търговски условия от производителя на автомобилите
от превозвача на автомобилите, калкулирането на минимална печалба за целите н!а
настоящата поръчка за сметка на общата печалба и търговски обороти на дружеството,
използването на собствен финансов ресурс за реализиране на доставката, както
съкращаването на преките и косвени разходи по нея.
С оглед на изложеното, комисията на основанис чл. 72, ал. 3 от ЗОП, счита, ч
изисканата уточняваща информация е достатъчна и обективна относно наличието
изключително благоприятни условия за предоставяне на доставката, обосноваг
предложената цена от участника и го допуска до оценка на офертата по показател „цена“.
V.6 . На 01.10.2018 г. комисията продължи своята работа в титулярния състав, кат(о
изчисли комплексните оценки на участниците както следва:
1. За обособена позиция № 1:
1.1. Комплексната оценка за участника „ Булвария Холдинг “ ООД е формирана от:
- Оценката по показател „разходи за целия жизнен цикъл“ Ti = 40 точки
- Оценката по показател „цена“ V i = 50,09 точки,
откъдето CAi = Ti + Vi = 40 + 50,09 = 90,09 точки.
1.2. Комплексната оценка за участника „ Еуратек Ауто “ ЕАД е формирана от:
- Оценката по показател „разходи за целия жизнен цикъл“ Тг = 33,91 точки
- Оценката по показател „цена“ V 2 = 41,42 точки,
откъдето СА2 = Т 2 + V 2 = 33,91 + 41,42 = 75,33 точки.
1.3. Комплексната оценка за участника „ Мото Пфое “ ЕООД е формирала от:
- Оценката по показател „разходи за целия жизнен цикъл“ Тз = 37,01 точки
- Оценката по показател „цена“ V 3 = 60 точки,
откъдето САз = Тз + Уз = 37,01 + 60 = 97,01 точки.
2. За обособена позиция № 2:
Комплексната оценка за участника „Мото Пфое“ ЕООД е формирана от:
- Оценката по показател „разходи за целия жизнен цикъл“ Ti = 40 точки
- Оценката по показател „цена“ Vi = 60 точки,
откъдето CAi = Ti + Vi = 40 + 60 = 100 точки.
3. За обособена позиция № 3:
Комплексната оценка за участника „Мото Пфое“ ЕООД е формирана от:
- Оценката по показател „разходи за целия жизнен цикъл“ Ti = 40 точки
- Оценката по показател „цена“ Vi = 60 точки,
откъдето CAi = Ti + Vi = 40 + 60 = 100 точки.
Комисията приключи своята работа по оценяване на офертите на допуснат: *я
участник по трите обособени позиции и състави този протокол на 02.10.2018 г. в 15:00 ч.
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VI. Класиране на участниците
На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП и въз основа на получените комплексни оценк)а
на офертите комисията извърши класиране на участниците в низходящ ред, както следва
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
1. На първо място - „Мото Пфое“ ЕООД с 97,01 точки;
2. На второ място - „Булвария Холдинг“ ЕАД с 90,09 точки;
3. На трето място - „Еуратек Ауто“ ООД с 75,33 точки.
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
1. На първо място - „Мото Пфое“ ЕООД с 100 точки
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:
1. На първо място - „Мото Пфое“ ЕООД с 100 точки
VII. Мотиви за допускане на всеки от участниците
1. „Булвария Холдинг“ ЕАД - мотиви за допускане: участникът отговаря на
всички изисквания на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и
документацията на обществената поръчка. Офертата на участника е разгледана и оценена
съгласно предварително избрания критерий „ниво на разходите, като се отчита разходната
ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от
ЗОП“ и е класирана съобразно предложените от него параметри.
2. „Еуратек Ауто“ ООД - мотиви за допускане: участникът отговаря на всички
изисквания на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и
документацията на обществената поръчка. Офертата на участника е разгледана и оцене: т
съгласно предварително избрания критерий „ниво на разходите, като се отчита разходна та
ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 DT
ЗОП“ и е класирана съобразно предложените от него параметри.
3. „Мото Пфое“ ЕООД - мотиви за допускане: участникът отговаря на всич|си
изисквания на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в обявлението И
документацията на обществената поръчка. Офертата на участника е разгледана и оцене на
съгласно предварително избрания критерий „ниво на разходите, като се отчита разходната
ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от
ЗОП“ и е класирана съобразно предложените от него параметри.
Предложение за сключване на договор с класирания на първо гомяс

VIII.
участник

Въз основа на извършеното класиране, комисията предлага на Възложителя да
определи за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник:
По Обособена позиция № 1 - „Мото Пфое“ ЕООД;
-

По Обособена позиция № 2 - „Мото Пфое“ ЕООД;

-

По Обособена позиция № 3 - „Мото Пфое“ ЕООД.

и да подпише съответните договори.
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Настоящият доклад се състави и подписа от всички членове на комисията
02.10.2018 г.

Приложения: 1. Протоколи от заседанията на комисията;
2. Проект на заповед за определяне на изпълнител
Председател:
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
Г алина Вълчева
членове:
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
Иван Милушев
Надя Захариева

На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
На осн. чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

Христо Грънчаров

~

„

Венцислав Г еоргиев

На осн. чл.2. ал.1 от ЗЗЛД

Ирена Лозанова - резервен член
гт

Иоанна Иванова - резервен член
Гошо Консулов - резервен член

На осн' чл'~’

от

H(l осн- чл.2. ал.1 от ЗЗЛД

На осн- цл-2>алЛ от ЗЗЛД

