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Утвърждавам: (п.)заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД   22.06.2017 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

 

ДОКЛАД 

ПО ЧЛ. 103, АЛ. 3 ОТ ЗОП 

 

Уважаеми г-н Велев, 

 

В изпълнение на Ваша Заповед № АВ-603/16.05.2017 г. беше формирана комисия за 

провеждане на обществена поръчка с „Следгаранционно сервизно обслужване на 

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

части, консумативи и принадлежности към тях и почистване“. Обществената поръчка е 

открита с Решение № АВ-466/07.04.2017 г. на генералния директор на Българското 

национално радио. 

 
I. 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 

 

II. Съгласно Заповед № АВ-603/16.05.2017 г. на Генералния директор на БНР, комисията 

има задължение да извърши подбор на участниците, да разгледа и оцени подадените 

оферти за участие в процедурата. Срокът за работа на комисията е определен на 

03.07.2017г. Съгласно заповедта за назначаване на комисията, до приключване на нейната 

работата, документите, свързани с обществената поръчка се съхраняваха в стая № 17 на 6-ти 

етаж в програмно-редакционната сграда на БНР. За правилното съхранение на документите 

отговаря ръководителят на отдел „Обществени поръчки“. 

Съставът на комисията остана непроменен през целия период на нейната работа. 

 

III. На 16.05.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР се 

проведе публично заседание на комисията. В заседанието взеха участие всички членове на 

комисията, като същите, след запознаване със списъка на участниците в процедурата, 

подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 
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Комисията установи, че в предварително обявения срок са постъпили оферти за 

изпълнение на поръчката 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.; 

 

На публичното заседание на комисията присъстваха следните представители на 

участниците:  

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

ЕООД; 

 

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвори запечатаните непрозрачни 

опаковки с офертите на участниците по реда на тяхното постъпване и провери за наличието 

на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Комисията оповести 

документите, съдържащи се в опаковката с офертата на всеки участник и предложи на 

присъстващия представител 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“ 

 

IV. 1. След извършване на горните действия, председателят на закри публичната част 

от заседанието. 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: 

 

2. По отношение на офертите на следните участници беше констатирана липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор 

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.; 

 

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, комисията посочи горните обстоятелства в 

протокол и изпрати същия на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в 

профила на купувача. 

 

V. След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията се събра на закрито 

заседание, което се проведе на 05.06.2017 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната 

сграда на БНР.  

 

1. Комисията установи, че в срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП са постъпили допълнителни 

документи от следните участници: 
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1. „Автосервиз Изток“ ЕАД вх. № ОП-083/30.05.2017 г. 13:10 ч.; 

2. „Давит ЕК“ ЕООД, вх. № ОП-084/01.06.2017 г. 16:50 ч.  

 

След разглеждането на документите, представени от участника, включително 

допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, комисията 

установи че и двата участника са представили всички изискуеми от възложителя документи, с 

които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор. 

 

3. Комисията приключи своето заседание след разглеждане на допълнително 

представените от участниците документи. 

 

VI. 1 Комисията разгледа техническите предложения на участниците, чиито оферти 

отговарят на поставените от възложителя критерии за подбор на закрито заседание, което се 

проведе на 07.06.2017 г. от 14:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР.  

 

2. Комисията установи, че офертите и на тримата участници в процедурата отговарят 

на техническата спецификация на възложителя. С оглед на това, комисията пристъпи към 

оценяване на офертите на допуснатите участници по показателя „срок за изпълнение на 

дейностите по техническата спецификация“, както следва: 

 

Оферта на „Автосервиз Изток“ ЕАД 

СИ = СИмин/СИуч х 100 = 106,84/655,30 х 100 = 0,163 х100 = 16,30 точки. 

Оферта на „Давит ЕК“ ЕООД 

СИ = СИмин/СИуч х 100 = 106,84/266,30 х 100 = 0,4012 х100 = 40,12 точки. 

Оферта на „ВИП Сервиз“ ООД 

СИ = СИмин/СИуч х 100 = 106,84/106,84 х 100 = 1 х100 = 100 точки. 

 

След приключване на оценяването по показателя „срок за изпълнение на дейностите 

по техническата спецификация“, комисията реши в деня на съставяне и подписване на 

протокола от извършеното оценяване, председателят на комисията да изготви съобщение за 

датата и часа на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.  

 

VII. 1. Комисията проведе публично заседание на 13.06.2017 г. от 09:00 часа в 

програмно-редакционната сграда на БНР за отваряне на ценовите предложения на 

участниците, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя. На 

заседанието присъстваха следните представители на участниците: 

 

 Атанаска Димитрова Тодорова – представляващ участника „Автосервиз Изток“ 

ЕАД; 
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2. Комисията обяви на присъстващите участници резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели.  

 

3. Комисията отвори запечатаните непрозрачни пликове, съдържащи ценовите 

предложения на участниците за изпълнение на поръчката по реда на постъпване на 

допуснатите оферти и обяви направените ценови предложения. С това приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

 

4. Комисията установи, че следните участници са направили предложения по 

показателя „Цена за един сервизен час труд“, с повече от 20 на сто по-изгодни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка 

„Автосервиз Изток“ ЕАД 

„Давит ЕК“ ЕООД 

 

5. Комисията установи, че следните участници са направили предложения по 

показателя „Предложена крайна цена“, с повече от 20 на сто по-изгодни от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка 

„Давит ЕК“ ЕООД 

„ВИП Сервиз“ ООД 

 

6. На основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията изиска подробна писмена обосновка 

за начина на образуване на ценовите предложения на посочените участници.  

 

VIII. 1. След изтичане на срока по чл. 72, ал. 1 от ЗОП, комисията се събра на 

заседание на 20.06.2017 г. от 10:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР 

 

В законоустановения срок постъпиха писмени обосновки от следните участници: 

1. „Автосервиз изток“ ЕАД, вх. № ОП-089/16.06.2017 г. 14:15 ч. 

2. „ВИП Сервиз“ ООД, вх. № ОП-091/19.06.2017 г. 11:40 ч.; 

 

2. Комисията разгледа представените писмени обосновки от участниците относно 

образуването на техните ценови предложения и оцени обосновките относно тяхната пълнота 

и обективност. В резултат на това, комисията прие подадените обосновки и допусна 

участниците до класиране в процедурата. 

 

3. Комисията извърши оценяване на участниците по предварително обявения от 

възложителя критерий „Оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от 
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ЗОП при показателите, определени в обявлението и документацията за възлагане на 

поръчката. 

 

IX. В резултат на извършените действия, комисията направи следното класиране на 

участниците, съгласно предварително обявения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – 

„оптимално съотношение качество/цена”: 

 

I-во място „ВИП Сервиз“ ООД с комплексна оценка 81,25 точки. 

II-ро място – „Автосервиз Изток“ ЕАД с комплексна оценка 49,56 точки. 

 

Мотиви: Офертите на участниците отговарят на поставените от възложителя критерии 

за подбор и са изготвени съобразно техническата спецификация за изпълнение на 

поръчката по обособена позиция № 1. Офертите са оценени по предварително обявения 

критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена” и съобразно 

методиката за оценка – част от документацията за участие в процедурата. 

 

X. Комисията предлага за отстраняване следните участници: 

„Давит ЕК“ ЕООД 

Основание: чл. 107, т.3 предложение първо от ЗОП 

Мотиви: участникът не е представил в срок обосновка по чл.72, ал. 1 относно 

направените в неговата оферта предложения по показателите „Цена за един сервизен час 

труд“ и „Предложена крайна цена“. 

 

XI. Въз основа на гореописаното, комисията предлага да бъде сключен договор с 

класирания на първо място участник „ВИП Сервиз“ ООД. 

 

Неразделна част от настоящия доклад са Протоколи № 1 -4, изготвени в хода на 

работата на комисията, както и цялата необходима документация за вземане на решение 

от възложителя. 

 

Докладът е съставен и подписан на 20.06.2017 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 

 


