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Утвърждавам: (п.)заличен на основание чл.23 от ЗЗЛД   30.05.2017 г. 

  (Александър Велев – генерален директор на БНР) 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

От заседанието на Комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за 

изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на нов неупотребяван 

автомобил за нуждите на БНР при условията на оперативен лизинг“ 

 

I. Заседанието на Комисията, назначена със Заповед № АВ-634/25.05.2017 г. на 

Генералния директор на БНР се проведе на 25.05.2017 г. от 10.00 часа в програмно-

редакционната сграда  на БНР 

 

II. Комисията заседава в състав: 

Председател: Дари Йорданов – ръководител отдел „АДУС“; 

Членове: Рени Григорова – счетоводител, отдел „Счетоводство“;  

Милен Митев – старши юрисконсулт; 

 

Комисията пристъпи към работа, съобразно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

 

III. След получаване на списъка с участниците, подали оферти, членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

 

IV. Комисията установи, че след изтичане на срока по чл. 188, ал. 2 от ЗОП, оферта за 

изпълнение на поръчката е постъпила от следния участник: 

1. „Порше мобилити БГ“ ЕООД, вх. № ОП-080/23.05.2017 г. – 16:30 ч. 

Офертата е подадена в запечатана, непрозрачна опаковка и е постъпила в БНР в 

рамките на определения за това срок. Върху опаковката е посочен адрес и телефон за 

кореспонденция, но не е посочено наименованието на участника и наименование на 

поръчката. 

 

V. На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците. 
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VI. На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията отвари запечатаната опаковка, 

съдържаща офертата на участника и обяви ценовото предложение. След извършване на 

тези действия, председателят на комисията закри заседанието. 

 

VII. Работата на комисията продължи на 26.05.2017 г. от 14:00 часа. Комисията 

пристъпи към разглеждане на предложението на участника, както следва: 

 

Оферта на Порше мобилити БГ“ ЕООД 

При разглеждането на офертата на участника, комисията установи следното: 

1. Приложената декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 

от ЗОП, съгласно приложения към обявата за поръчката образец № 5, не е подписана от 

лицето, представляващо участника, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 

97, ал. 5, във връзка с ал. 6 от ППЗОП и е в противоречие с условията на публикуваната обява 

за събиране на оферти; 

2. Приложената декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от 

ЗОП, съгласно приложения към обявата за поръчката образец № 6, не е подписана от лицето, 

представляващо участника, което представлява нарушение на разпоредбата на чл. 97, ал. 5 

от ППЗОП и е в противоречие с условията на публикуваната обява за събиране на оферти; 

3. Приложената декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

съгласно приложения към обявата за поръчката образец № 7, не е подписана от лицето, 

представляващо участника, което е в противоречие с условията на публикуваната обява за 

събиране на оферти; 

4. Приложената декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП, съгласно 

приложения към обявата за поръчката образец № 9, не е попълнена; 

5. Приложената декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, съгласно 

приложения към обявата за поръчката образец № 10, не е попълнена и не е подписана от 

лицето, представляващо участника, което е в противоречие с условията на публикуваната 

обява за събиране на оферти; 

6. Приложената декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари, съгласно приложения към обявата за поръчката образец № 11, не е попълнена и не е 

подписана от лицето, представляващо участника, което е в противоречие с условията на 

публикуваната обява за събиране на оферти; 

7. Приложената декларация по чл. 47, ал. 3 от ЗОП, съгласно приложения към обявата 

за поръчката образец № 12, не е подписана от лицето, представляващо участника, което е в 

противоречие с условията на публикуваната обява за събиране на оферти. 
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С оглед на горното, комисията взе следното Решение: на основание чл. 97, ал. 5, във 

връзка с ал. 6 от ППЗОП, чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 195, във връзка с чл. 107, т. 1 и чл. 47, ал. 3 от ЗОП, не допуска 

офертата на участника до оценяване и класиране. 

Мотиви: Участникът не е представил доказателства, че по отношение на него не се 

прилагат основанията за отстраняване от участие във възлагането на обществената поръчка, 

посочени в закона и обявата за събиране на оферти, а именно: обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участникът 

не е декларирал, че офертата му е изготвена при спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

каквото е изискването на чл. 47, ал. 3 от ЗОП. Участникът не е представил декларация за 

действителните си собственици, съгласно изискването на обявата за събиране на оферти, с 

което възпрепятства изпълнението на задължението на възложителя да извърши 

идентификация съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗМИП. 

Съгласно чл. 195 от ЗОП по отношение на възлагането на обществени поръчки на 

ниска стойност субсидиарно се прилагат разпоредбите на част първа и част втора от 

закона. С оглед на това и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, офертата на участник, който не 

отговаря на поставените критерии за подбор и не изпълнява условия, посочени в обявата за 

събиране на оферти, не следва да бъде допусната до участие във възлагането на 

обществената поръчка на ниска стойност. 

 

 

Протоколът е съставен и подписан на 26.05.2017 г. в 16:30 ч. 

 

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  


