
ПРОТОКОЛ 

Днес, 01.12.2017 г. в сградата на Български институт по метрология, в гр. София, бул. 

"Д-р Г.М. Димитров" №52 Б в зала на VI-ти етаж се проведе заседание на комисия, назначена 

със Заповед № А-337/30.11.2017 г. на възложителя за оценка на получените оферти и 

класиране на участниците за _ууастие_в общеа^ена_поръч_ка, възлагана по реда на Глава 

XXVI от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка чрез закупуване на 

два броя автомобили за нуждите на Български институт по метрология", открита с 

Обява Per. № 07-00-80/20.11.2017 г. и кратка информация за поръчката с ID: 9070548, 

публикувана на портала на Агенцията за обществени поръчки, чрез директно въвеждане с 

използване на специализиран софтуер, предоставен от АОП, и удължена при условията на 

чл.188, ал.2 ЗОП, чрез публикувано съобщение на Възложителя на профила на купувача Per. 

№ 07-00-80/27.11.2017 г. и информация в АОП под № ID 9070812. 

Заседанието на комисията започна в 11:10 часа. 

Присъстваха следните членове на комисията: 

• Владимир Камов, главен експерт в отдел УС, Д OA - председател и 

членове: 

• Атанас Киряков, гл. юрисконсулт в отдел ПА, Д OA; 

• Вероника Корсачка, старши счетоводител в отдел ФСД, Д OA; 

Преди началото на заседанието председателят на комисията получи от служител на 
деловодството постъпилите оферти, заедно с копие от Входящ регистър за получените оферти 
за обществена поръчка с горепосочения предмет и приемо-предавателен протокол, съгласно 
чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

На публичната част от заседанието не присъстваха участници в процедурата или техни 
упълномощени представители. 

Председателят на комисията откри публичното заседание, като обяви заповедта за 

назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал.б от ППЗОП, съгласно който в срока за 

получаване на оферти, посочен в Обява Per. № 07-00-80/20.11.2017 г. и променен с 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти със съобщение 

Per. № 07-00-80/27.11.2017 г. - до 17:30 ч. на 30.11.2017 г., е постъпила 1 (една) оферта в 

деловодството на Български институт по метрология, а именно: 



№ Наименование на кандидата 

Регистрационен 
индекс на 
предложението 

Дата/час на 
получаване на 
предложението 

1. „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, С 
адрес: гр. София 1360, бул. 
„Сливница" №444, тел. 02/9842362, 
факс 02/9842233, email: 
d.vladev@motoofohe.bq, лице за 
контакти: Даниел Владев 

67-00-319 27.11.2017 г./17:13 ч. 

След обявяване на протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 103. ал.2 от ЗОП и пристъпиха към отварянето на 

офертите. 

I. Отваряне на офертите и оповестяване на ценовите предложения на 

участниците. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 97. ал. 3 or ППЗОП, комисията пристъпи към 

отваряне на офертата и оповестяване на ценовото предложение на участника. 

1. Участникът „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД е представил оферта с Per. № 67-00-

319/27.11.2017 г. - 17:13 ч. 

Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, върху която са посочени: 

предмет на поръчката, наименование на участника, адрес за кореспонденция, лице за 

контакт, телефон, факс и електронен адрес. 

Ценовото предложение е представено съгласно Приложение №10 и съдържа следните 

стойности за изпълнение на услугата: 

> Обща цена за доставка на два броя автомобили: 

69 660 лв. без ДДС /шестдесет и девет хиляди шестстотин и шестдесет лева/ без ДДС. 

> Единични цени на автомобилите са, както следва: 

• Цена за доставка на един брой автомобил (ТИП ПЪТНИЧЕСКИ МИКРОБУС 8+1 
МЕСТА): 

46 300 лв. без ДДС /четиридесет и шест хиляди и триста лева/ без ДДС; 

• Цена за доставка на един брой автомобил(ТИП ЛЕКОТОВАРЕН ВАН): 

23 360 лв. без ДДС /двадесет и три хиляди триста и шестдесет лева/ без ДДС. 

Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на участника. 

След извършване на описаните действия, приключи публичната част от заседанието. 

Комисията продължи работата си на закрити заседания, проведени на 01.12.2017 г., 

04.12.2017 г., на които разгледа представената оферта и оцени съгласно избрания критерий 

за възлагане. 

II. Разглеждане на офертите за съответствие относно личното състояние на 
участниците и критериите за подбор. 

1. Разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите 
за подбор на участника „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, подал оферта с Per. 
№ 67-00-319/27.11.2017 г. 
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Участникът е представил следните документи: 

1. Оферта за участие - по Образец № 1 - 1 бр; 

2. Списък на представените документи в офертата - по Образец № 2 - 1 бр.; 

3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по Образец № 4 - 2 бр.; 

4. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от 

ЗОП)_Образец № 4а - 2 бр.; 

5. Пълномощно от лицето, което е упълномощено да представлява участника в 

настоящата обществена поръчка, в случай, че офертата е подписана от лице, различно от 

законния му представител в случай, че участника е юридическо лице или ЕТ, респективно от 

лице различно от физическото лице - участник. 

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения към документацията за участие 

в обществената поръчка проект на договор за възлагане на изпълнението - по Образец № 5 

- 1 бр.; 

7. Декларация за срока на валидност на офертата - по Образец № 6 - 1 бр.; 

8. Декларация, че при изготвяне на офертата за участие в обществената поръчка са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд -по Образец № 7 - 1 бр.; 

9. 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, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по Образец № 12 - 2 бр.; 

10. Декларация за липса на свързаност - по Образец № 8 - 2 бр.; 

11. Техническо предложение по обособена позиция №1 - по Образец № 9 - 1 бр.; 

12. Ценово предложение по обособена позиция №1 - по Образец № 10 - 1 бр.; 

13. Проект на договор - по Образец № 11 - 1 бр. 

14. Сертификат за одобрение ISO:9001:2008 на Ford Motor Company Форд Европа; 

15. Сертификат за одобрение ISO:9001:2015 на „МОТО-ПФОЕ Л И З И Н Г ЕООД; 

16. Декларация за оторизация от Форд Сентръл енд Ийстърн Юропиън Сейлс ЛЛС (Ford 

ССЕ Sales LLC); 

17. Удостоверение за оторизация на „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД от „МОТО-ПФОЕ БР 

ЕООД; 

18. ЕО Сертификат за типово одобрение на Форд Транзит Кастъм (Ford Transit Custom); 

19. Сертификат за съответствие на ЕО на Форд Транзит Куриер за комплектовани 

превозни средства. 

При направена проверка в Търговския регистър се установи, че участникът МОТО-

ПФОЕ ЛИЗИНГ ЕООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията 

по вписванията с ЕИК: 131452951, и е представлявано заедно и поотделно от Атанас 

Иванов Фурнаджиев и Димчо Славов Николов в качеството им на управители. 

След запознаване със съдържанието на представените документи и информацията, 

съдържаща се в публични регистри, комисията не установи липса, непълнота и 

несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние на участниците. Представените 

документи доказват съответствието на участника с изискванията към личното състояние. 

С оглед на изложеното, комисията ще разгледа техническото предложения на участника : 

III. Разглеждане на офертата за проверка на съответствието й с предварително 

обявените условия. 

1. Оферта „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД с Per. № 67-00-319/27.11.2017 г.: 

Техническото предложение на участника е предоставено по образец, подписано и 

подпечатано от участника. 
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Участникът: 

Заявява желанието си да участваме в обществената поръчка, открита от Български 

институт по метрология по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) с предмет: : "Доставка чрез закупуване на два броя автомобили за нуждите на 

Български институт по метрология" и 

Заявява, че: 

Автомобилите включени в обема на доставката трябва ще бъдат нови, неизползвани, с 

технически данни отговарящи на техническите задания (или да надхвърлят минималните 

изисквания); 

Всеки от доставяните автомобили ще бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона 

за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, 

светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за регистрацията му 

документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация на 

български език; 

За всеки от доставяните автомобили ще се обезпечи гаранционно обслужване в 

оторизиран от производителя на съответния вид автомобили, сервиз на територията на 

страната, като срокът на това обслужване следва да е до датата, на което от двете настъпи 

първо измежду предложеният от участник гаранционен пробег в километри и гаранционен 

срок в месеци; 

Че е оторизиран от производителя/официален представител на предлаганите автомобили 

за тяхната доставка и всички останали условия на Възложителя, посочени в обявата и 

приложенията към нея, които се отнасят до изпълнение на поръчката, в случай че същата 

бъде възложена. 

След запознаване с Техническото предложение на участника „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" 

ЕООД с Per. № 67-00-319/27.11.2017 г., комисията направи следните изводи: 

Участникът предвижда да изпълни предмета на възлаганата обществена поръчка в пълен 

обем. Техническото предложение на участника има изискуемото от възложителя 

съдържание и съответства на изискванията на възложителя, в това число и в Техническата 

спецификация, поради което офертата на „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД с Per. № 67-

00-319/27.11.2017 г., следва да бъде допусната до разглеждане и оценка на 

Ценовото предложение. 

Участникът е използвал изготвения и одобрен от възложителя образец на Ценово 

предложение, Образец № 10, като същото е представено в оригинал, подписано и 

подпечатано от участника. Помощният орган на възложителя направи проверка за 

съответствието на предложените единични цени по Образец № 10 за изпълнение на услугите, 

вследствие на което се установи пълно съответствие. Предложените цени са в лева, без 

включен ДДС и с включени всички разходи. 

С оглед на гореизложеното, комисията счита че представената от участника оферта 

отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, поради което участника 

„МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, представил оферта с Per. № 67-00-319/27.11.2017 г. 

- 17:13 ч. следва да бъде допусната до оценка, съгласно одобрения с обявата 

критерий за възлагане. 

IV. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за необичайно 

благоприятни оферти в частта цена или разходи, подлежащи на оценяване. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал.1, когато предложение в офертата на участник, 

свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, се изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване. 

Текстът на цитираната разпоредба изисква да може да се формира средна стойност на 

останалите предложения по същия показател, за да може към тази средна стойност да се 

отнесе най-благоприятното предложение. Т. е. изискват се минимум три оферти да бъдат 
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допуснати до оценка по избрания от възложителя критерий, от които една оферта да съдържа 

по-благоприятно предложение, а останалите две да формират средна стойност. 

Предвид изложеното, както и като се взе предвид обстоятелството, че е получена и 

допусната до оценка по критерий „най-ниска цена" само една оферта, то комисията не може 

да приложи разпоредбата на чл. 72, ал.1 ЗОП и за комисията не възниква задължение да 

изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената обща цена за 

изпълнение на поръчката. 

V. Прилагане на определения с офертата критерий за възлагане най-ниска 

цена, спрямо допуснатите оферти. 

Имайки предвид горните констатации, комисията пристъпи към оценяване офертата на 

допуснатите участници. 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО КРИТЕРИИ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА" 
Оценката по критерий „най-ниска цена" представлява сбор от оценките по следните 
показатели: 

1. Предложена цена 

Обща цена за доставка на два броя автомобили 69 660 лв. без ДДС /шестдесет и девет 
хиляди шестстотин и шестдесет лева/ без ДДС 

Комплексна оценка на „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, представил оферта с Per. 

№ 67-00-319/27.11.2017 г. 

Комисията пристъпи към заместване па формулата с конкретните стойности, съдържащи 

се в офертата на участника, предложена в Ценовото предложение за изпълнение на 

поръчката, в резултат, на което участника „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД получава следните 

точки: 

69660 

Ц = 100 х , 

69660 

Ц=100x1=100 

VI. Класиране на участниците 

Въз основа на така извършеното оценяване, съобразно избрания с обявата критерий за 

възлагане, комисията единодушно предлага на възложителя следното класиране на 

участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез закупуване на два броя 

автомобили за нуждите на Български институт по метрология": 

1. Първо място - участник „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД, представил оферта с Per. № 

67-00-319/27.11.2017 г., предложил цена на предлаганите услуги: 

• 69 660 лв. /шестдесет и девет хиляди шестстотин и шестдесет лева/ без 
ДДС. 

И ПОЛУЧИЛ 100 ТОЧКИ. 

С изпълнение на описаните действия, комисията единодушно, 
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РЕШИ: 

Предлага на възложителя, на основание разпоредбата на чл. 194. ал.1 от ЗОП да бъде 

сключен договор с предмет: „Доставка чрез закупуване на два броя автомобили за 

нуждите на Български институт по метрология" с класирания на първо място 

участник „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ" ЕООД. 

На основание разпоредбата на чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП, настоящият протокол 

да се предостави на възложителя за утвърждаване, ведно с цялата документация по 

обществената поръчка. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр на 05.12.2017 г. 

Приложения: 

Оферти - 1 бр.; 

Декларации по чл. 103. ал. 2 ЗОП, във връзка с чл. 97. ал. 2 от ППЗОП - j?6p. 
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Председател: 
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