ПРОТОКОЛ№3
от работата на комисия, назначена със Заповед РД-14-29/07.06.2016 г. на главния
секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията за разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови
моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“ със следните обособени
позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на един брой ново МПС 6+1 места с висока
проходимост“; Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места с
висока проходимост“; Обособена позиция 3: „Доставка на един брой ново МПС 8+1
места“.
На 08.07.2016 год. в 15:30 часа, в сградата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията комисията, назначена с посочената
заповед, в състав:
Председател:
Настя Маргаритова – главен сътрудник в отдел „Изпълнение и координация”,
дирекция „Координация на програми и проекти”, МТИТС;
Членове:
Илия Йорданов – държавен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС;
Иван Милушев – главен експерт в отдел „Международни правни норми”,
дирекция „Правна”, МТИТС;
Ивайло Славейков – главен експерт в отдел „Технически прегледи и одобряване
на ППС“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, ИА „Автомобилна
администрация“;
Снежанка Вукадинова – главен експерт в отдел „Технически прегледи и
одобряване на ППС“, дирекция „Пътни превозни средства и водачи“, ИА
„Автомобилна администрация“,
се събра на закрито заседание за разглеждане на Плик № 2 "Предложение за изпълнение
на поръчката" на участника „ЕКОДЖЕН“ ООД по Обособена позиция 2: „Доставка на
един брой ново МПС 8+1 места с висока проходимост“.
Председателят на комисията отвори Плик № 2 "Предложение за изпълнение на
поръчката" на участника „ЕКОДЖЕН“ ООД в присъствието на членовете на комисията.
Комисията проведе заседанието в пълен състав, без присъствието на резервни членове.
Участникът е представил следните документи:
Попълнено Приложение № 7б с приложени:

-

-

-

Писмо от „Мото – Пфое“ ЕООД изх № 275/02.06.2016 г., с което „Мото – Пфое“
ЕООД потвърждава в качеството си на оторизиран от Вносителя за територията
на Р България дилър и сервиз на леки, лекотоварни и пътнически автомобили от
марката FORD, че ще осигури доставката, гаранционния и извънгаранционния
срок на оферирания автомобил от „ЕКОДЖЕН“ ООД марка Ford, модел Transit,
модификация 350L AWD.
Извадка от сертификат за ЕО одобряване на тип превозно средство с номер
е11*2007/46*0676*06, издаден от Vehicle Certification Agency (VCA) –
компетентен орган по одобряване на типа на превозните средства на Обединеното
кралство с приложен непълен превод на български език;
Брошура на български език на „Мото – Пфое“ ЕООД във връзка с гаранционните
условия;
Програма за гаранционна поддръжка, изготвена от „ЕКОДЖЕН“ ООД.

В следващите дни комисията се запозна подробно с посочените документи. На
22.07.2016г. в 9:30ч. комисията в горепосочения състав се събра и в резултат на прегледа
на представените документи, констатира следното:
- Представената извадка от сертификат за ЕО одобряване на тип превозно средство
с номер е11*2007/46*0676*06 не съответства на изискването на Възложителя да
бъде приложен EО сертификат за съответствие, валиден към датата на подаване
на офертата, който се издава съгласно приложение № 9 на Наредба №
60/24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета, (или съгласно приложение IX от Директива 2007/46/ЕО).
Приложеният в офертата сертификат за ЕО одобряване на тип превозно средство
е с обхват и съдържание съгласно Приложение № 7 от същата Наредба (или
приложение VI от Директива 2007/46/ЕО).
- От приложената в офертата извадка от сертификат за ЕО одобряване на тип
превозно средство с номер е11*2007/46*0676*06 не става видно, че предложеното
превозното средство е с висока проходимост и задвижване на четирите колела,
както е описано в Приложение № 7б и Писмо от „Мото – Пфое“ ЕООД изх №
275/02.06.2016 г. В Приложение № 7б и Писмо от „Мото – Пфое“ ЕООД изх №
275/02.06.2016 г. е записано, че предложеното превозно средство е със задвижване
на четирите колела 4х4 (AWD), което не е видно от приложения превод на
извадката от сертификата. Освен това превода на български език на тази част от
сертификата за ЕО одобряване на тип превозно средство е непълен и подвеждащ
като отсъства информацията, доказваща задвижването. Отбелязваме, че на стр. 4
от оригинала на приложената извадка от сертификат за ЕО одобряване на тип
превозно средство срещу Number/Drive/Steered Axle е записано 2/FWD/1, което не
доказва задвижване на четирите колела, а само на едната ос.
- Приложеният в офертата сертификат за ЕО одобряване на тип превозно средство
с номер е11*2007/46*0676*06 е издаден за превозни средства от категория М1.
Съгласно изискванията на точка 2.1. от част А на приложение № 1 от Наредба №
60 (точка 2.1 от част А на приложение II от Директива 2007/46/ЕО) за превозни
средства с висока проходимост към буквата и цифрата, които идентифицират
категорията на превозното средство, се добавя като наставка буквата „G“. В тази
връзка сертификатът за ЕО одобряване на тип превозно средство с номер
е11*2007/46*0676*06 не е издаден за превозни средства с висока проходимост.

На база на горните констатации, комисията
РЕШИ:
Отстранява участника: „ЕКОДЖЕН“ ООД от процедурата за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства
за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура“ 2014-2020 г.“, Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС
8+1 места с висока проходимост“ на основание чл. 69, ал.1, т. 3 от ЗОП (валиден до
14.04.2016 г.) тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя да бъде доставено един брой ново МПС 8+1 места с висока
проходимост.
Комисията приключи своята работа на 22.07.2016 г. в 12:00 часа.

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Настя Маргаритова

ЧЛЕНОВЕ:

Илия Йорданов

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

Иван Милушев

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

Ивайло Славейков

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

Снежанка Вукадинова

На основание чл.2,
ал 1 от ЗЗЛД

