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П Р О Т О К О Л № 1 

по чл.54, ал. 7 от ППЗОП 

 

От заседанието на Комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Следгаранционно сервизно обслужване на служебните 

автомобили на БНР – София, включително доставка и монтаж на резервни части, 

консумативи и принадлежности към тях и почистване“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-603/16.05.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 16.05.2017 г. от 11:00 часа в програмно-

редакционната сграда на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: 

Дари Йорданов – ръководител отдел „Административни дейности и управление на 

собствеността“; 

Членове: 

1. Рени Григорова – счетоводител в отдел „Счетоводство“; 

2. Милен Митев – старши юрисконсулт; 

 

III. Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

 

IV. В предварително обявения срок са постъпили оферти за участие в откритата 

процедура от следните участници: 

1. „Автосервиз изток“ ЕАД, вх. № ОП-077/15.05.2017 г. 14:00 ч.; 

2. „Давит ЕК“ ЕООД, вх. № ОП-078/15.05.2017 г. 16:40 ч.; 

3. „ВИП Сервиз“ ООД, вх. № ОП-079/15.05.2017 г. 16:50 ч.; 

 

V. След обявяване на протокола, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

VI. На заседанието на комисията присъстваха следните представители на участниците: 

1. Христо Божидаров Питов, упълномощен от Илиян Ангелов – управител на „Давит ЕК“ 

ЕООД; 

 

VII. Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки с 

офертите на участниците по реда на тяхното постъпване, както следва: 

 

1. Оферта на „Автосервиз изток“ ЕАД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на 

присъстващия представител на участника „Давит ЕК“ ЕООД да подпише техническото 
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предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Присъстващият отказа да 

подпише техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. Комисията оповести документите, съдържащи се в опаковката с офертата на 

участника. 

 

2. Оферта на „Давит ЕК“ ЕООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, след което трима от членовете подписаха техническото 

предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

3. Оферта на „ВИП Сервиз“ ООД 

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. След 

отваряне на опаковката, комисията установи наличие на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагана цена“, след което трима от членовете подписаха техническото предложение и 

плика с надпис „Предлагана цена“. Комисията предложи на присъстващия представител на 

участника „Давит ЕК“ ЕООД да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Присъстващият отказа да подпише техническото 

предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията 

оповести документите, съдържащи се в опаковката с офертата на участника. 

 

След извършване на горните действия, председателят на комисията благодари на 

представителите на участниците за участието в процедурата и закри публичната част от 

заседанието на комисията. 

 

VIII. Комисията продължи своята работа в закрито заседание и пристъпи към проверка 

на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, при което установи следното: 

 

1. Участникът „Автосервиз изток“ ЕАД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 

от ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия: 

- В част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП, участникът е посочил техническото оборудване, с което 

разполага за изпълнение на поръчката. От описанието не е видно дали участникът разполага 

със следното изисквано от възложителя оборудване: оборудване за авто електроуслуги; стенд 

за диагностика на автоклиматици. 

 

Предвид горното, комисията взе следното решение: на основание чл. 54, ал. 9, във връзка 

с ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола, участникът 

„Автосервиз изток“ ЕАД да представи нов ЕЕДОП, в който: 

- В част IV, буква В, т. 9 от ЕЕДОП, да посочи техническото оборудване, с което разполага 

за изпълнение на поръчката, за да установи съответствието си с изискването, посочено в 

раздел III.1.3., т. 2 от обявлението за поръчката и Раздел V, т. 3.2. от документацията за участие в 

процедурата. 

 

Решението е взето единодушно. 
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2. Участникът „Давит ЕК“ ЕООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следните непълноти и 

несъответствия:  

- Приложеният ЕЕДОП не е подписан от лицето, представляващо участника; 

- В част II, буква А от ЕЕДОП участникът е посочил, че ще участва в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори, но не е 

представил заверено копие на договор (споразумение) за създаване на обединение, от който 

да е видно: правното основание за създаване на обединението, правата и задълженията на 

участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на 

обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението при изпълнение 

на поръчката, каквото е изискването, посочено в Раздел III, т. 4. от документацията за участие в 

процедурата; 

 

- В част III, буква А от ЕЕДОП участникът е посочил, че по отношение на него или на лице, 

което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган, или което има 

правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в тези органи, 

не е издадена окончателна присъда във връзка с основанията за отстраняване от процедурата. 

В същото време, участникът е декларирал, че не е взел мерки за доказване на надеждност, 

въпреки наличието на съответните основания за изключване. 

 

- В част III, буква Г от ЕЕДОП участникът е посочил, че по отношение на него не се 

прилагат специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или документацията за обществената поръчка. В същото време, участникът е 

декларирал, че не е взел мерки за доказване на надеждност, при условие, че по отношение 

на него се прилага някое специфично национално основание за изключване. 

 

- В част II, буква А от ЕЕДОП на третото лице „Ексклузив Б2“ ЕООД, същото е посочило, че 

ще участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически 

оператори, но не е представило заверено копие на договор (споразумение) за създаване на 

обединение, от който да е видно: правното основание за създаване на обединението, правата 

и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между 

членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението при 

изпълнение на поръчката, каквото е изискването, посочено в Раздел III, т. 4. от документацията 

за участие в процедурата; 

 

- В част III, буква Г от ЕЕДОП на третото лице „Ексклузив Б2“ ЕООД, същото е посочило, че 

по отношение на него не се прилагат специфичните национални основания за изключване, 

които са посочени в обявлението или документацията за обществената поръчка. В същото 

време, лицето е декларирало, че не е взело мерки за доказване на надеждност, при условие, 

че по отношение на него се прилага някое специфично национално основание за изключване. 

 

- В част IV, буква А, т. 2 от ЕЕДОП на третото лице „Ексклузив Б2“ ЕООД не е описано 

обстоятелството, че лицето притежава разрешение за извършване на годишни технически 

прегледи на автомобили. 

 

Предвид горното, комисията взе следните решения:  

а/ на основание чл. 54, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ППЗОП, в срок от 5 (пет) работни дни 

от получаването на протокола, участникът „Давит ЕК“ ЕООД да представи нов ЕЕДОП, в който: 
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- да има подпис на лицето, представляващо участника; 

 

- - В част II, буква А от ЕЕДОП участникът да посочи дали ще участва в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори. В случай, че 

посочи, че ще участва в процедурата заедно с други икономически оператори, участникът да 

посочи в ЕЕДОП ролята си в обединението и другите икономически оператори, които участват 

в същото, за да установи съответствието си с изискването на Раздел VI, т. 2 от документацията 

за участие в процедурата, както и да представи заверено копие на договор (споразумение) 

за създаване на обединение, от който да е видно: правното основание за създаване на 

обединението, правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на 

отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член 

на обединението при изпълнение на поръчката, за да установи съответствието си с 

изискването, посочено в Раздел III, т. 4. от документацията за участие в процедурата; 

 

- В част III, буква А от ЕЕДОП участникът да посочи дали по отношение на него или на 

лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган, или което 

има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в тези 

органи, е издадена окончателна присъда във връзка с основанията за отстраняване от 

процедурата. В случай, че е издадена такава, участникът да посочи взел ли е мерки за 

доказване на своята надеждност, за да установи съответствието си с изискването, посочено в 

Раздел VI, т. VI. 3., подточка 1 от обявлението за процедурата и Раздел IV, т. 1. от документацията 

за участие в процедурата. 

 

- В част III, буква Г от ЕЕДОП участникът да посочи дали по отношение на него се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или 

документацията за обществената поръчка. В случай, че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, участникът да посочи взел ли е мерки за доказване на 

своята надеждност, за да установи съответствието си с изискването, посочено в Раздел IV, т. 3. 

от документацията за участие в процедурата. 

 

б/ на основание чл. 54, ал. 9, във връзка с ал. 8 от ППЗОП и чл. 67, ал. 2 от ЗОП, в срок от 

5 (пет) работни дни от получаването на протокола, третото лице „Ексклузив Б2“ ЕООД да 

представи нов ЕЕДОП, в който: 

 

- В част II, буква А от ЕЕДОП, третото лице „Ексклузив Б2“ ЕООД да посочи дали ще 

участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически 

оператори. В случай, че посочи, че ще участва в процедурата заедно с други икономически 

оператори, участникът да посочи в ЕЕДОП ролята си в обединението и другите икономически 

оператори, които участват в същото, за да установи съответствието си с изискването на Раздел 

VI, т. 2 от документацията за участие в процедурата, както и да представи заверено копие на 

договор (споразумение) за създаване на обединение, от който да е видно: правното 

основание за създаване на обединението, правата и задълженията на участниците в 

обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението при изпълнение на поръчката, за 

да установи съответствието си с изискването, посочено в Раздел III, т. 4. от документацията за 

участие в процедурата; 

 

- В част III, буква Г от ЕЕДОП, третото лице „Ексклузив Б2“ ЕООД да посочи дали по 

отношение на него се прилагат специфичните национални основания за изключване, които са 

посочени в обявлението или документацията за обществената поръчка. В случай, че по 
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отношение на него се прилага някое специфично национално основание за изключване, 

лицето да посочи взело ли е мерки за доказване на своята надеждност, за да установи 

съответствието си с изискването, посочено в Раздел IV, т. 3. от документацията за участие в 

процедурата. 

 

- В част IV, буква А, т. 2 от ЕЕДОП, третото лице „Ексклузив Б2“ ЕООД да посочи дали 

притежава разрешение за извършване на годишни технически прегледи на автомобили, за да 

установи съответствието си с изискването, посочено в Раздел III, т. III. 1.1. от обявлението за 

процедурата и Раздел V, т. 1.1. от документацията за участие в процедурата. 

 

Решенията са взети единодушно. 

 

3. Участникът „ВИП Сервиз“ ООД е представил следните документи по чл. 39, ал. 2 от 

ППЗОП: 

- Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

След разглеждането на документите, комисията установи следното: участникът е 

представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с 

предварително обявените критерии за подбор.  

Предвид горното, комисията взе следното решение: Допуска участника „ВИП Сервиз“ 

ООД до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. 

Решението е взето единодушно. 

 

Протоколът е съставен и подписан на 26.05.2017 г. 

 

Комисия: 

Дари Йорданов:   (П) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Рени Григорова:  (П) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

Милен Митев:   (П) Заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД. 

 

 


