
УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                  

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 ЗАМ.ДИРЕКТОР 

НА ТП ДЛС ШЕРБА 
оправомощен със Заповед №01/03.01.2019г. 

 на директора на ТП ДЛС Шерба 

01.03.2019г 

(подписано и заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

 

 
 

ПРОТОКОЛ 

за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците 

 

На 28.02.2019 г. от 11:00 часа, комисия определена със Заповед  №128/28.02.2019г. на 

зам. директора на ТП ДЛС Шерба , оправомощен да проведе процедурата със Заповед 

№01/03.01.2019г. на директора на ТП ДЛС Шерба,  в състав: 

         Председател: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- зам.директор  при ТП ДЛС Шерба 

         Членове:1. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- юрисконсулт при ТП ДЛС Шерба 

                        2. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)- РСО-главен счетоводител при ТП ДЛС 

Шерба 

         се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на Обява за 

събиране на оферти по реда на чл.187 Закона за обществените поръчки , с предмет: „Доставка 

на един брой употребяван автомобил с висока проходимост (тип Джип) за нуждите 

на ТП ДЛС Шерба за 2019г. , съгласно техническа спецификация“ , съгласно 

Заповед №549/21.12.2018г на Директора на СИДП ДП – Шумен 

             Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП на 14.02.2019 г. в профила на купувача на интернет адрес 

- https://wp.me/p82oGs-dgU, е публикувана обява №6 от 14.02.2019г  за събиране на 

оферти  за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:00 часа 

на 27.02.2019 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е 

публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка 

на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” с изх. № 188/14.02.2019 г. под №9085645 от 14.02.2019г. 

        С оглед изпълнението на изискванията на ЗОП и ППЗОП,  Председателят на комисията 

провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на 

комисията откри заседанието. 

          В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително 

обявената дата и час за разглеждане на офертите в Обявата към настоящата поръчка, а 

именно:  

          - публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 11,00 часа на 

28.02.2019 г., комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и 

ще оповести приложените в нея документи и предлаганата от участниците цени за 

изпълнение на доставката;  

          - след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание 

в което ще разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и 

критериите за подбор, съгласно ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на 

възложителя; 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085645


           - в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата на критериите за допускане и 

подбор комисията ще извърши преглед и оценка на техническото и ценовото  

предложение на кандидатите.  

         След разглеждане на входящия регистър при ТП ДЛС Шерба, съдържащ се към 

документацията за настоящата поръчка, приета с приемо- предавателен протокол по 

чл.48, ал.6 от ППЗОП, Комисията констатира, че до изтичане на крайният срок за 

депозиране на оферти обявен от възложителя, а именно до 17.00 часа на 27.02.2019г.  са 

постъпили минимум три оферти, а именно:  

 

 

№ Вх. №/дата и час на постъпване Име на участника 

1 
Вх.№755/26.02.2019г, в 13.40 часа (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

2. Вх. № 996/27.02.2019 г. в 14.50 ч. “Ксара” ЕООД 

3. Вх. № 997/27.02.2019 г. в 16.10 ч. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

Комисията констатира, че офертите са представени в запечатана и непрозрачна опаковка. Няма 

оферти, постъпили след крайния срок. 

Комисията започна своята работа след получаване на горепосочените оферти и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.  

На заседанието не присъстваха представители на участниците.  

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, 

както следва: 

          1. Комисията обяви предложената от участника (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)цена в лева 

без ДДС, както следва: 29000,00 лева без ДДС; 

           2. Комисията обяви предложената от участника “Ксара” ЕООД цена в лева без ДДС, както 

следва: 30000,00 лева без ДДС; 

           3. Комисията обяви предложената от участника (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)цена в лева 

без ДДС, както следва: 29800,00 лева без ДДС; 

          Членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложения на участниците. Не бе 

предложено на участник подписването им предвед липсата на явили се участници или упълномощени 

техни представители. 

С посочените действия на комисията приключи  публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на представените 

оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване, чрез проверка на 

представените от участниците документи относно тяхното наличие и редовност, както и за 

съответствие на участниците  с изискванията на възложителя , посочени в документацията за участие.. 

Комисията извърши следното: 

1.Относно оферта на участника (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)След разглеждане на 

офертата, комисията установи следните документи, съгласно представения списъка към заявлението за 

участие: 
№ Описание на документа Страници от/до 

1. Оферта заявление за участие и опис на представените документи- Образец 

№ 1 

1-3 



№ Описание на документа Страници от/до 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя  

А) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя .  

Б)  Декларация в предложението за изпълнение на поръчката 

- за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- за срока на валидност на офертата; 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

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

на труд; 

- подробен снимков материал , от който да е видно 

състоянието на предлагания употребяван автомобил с висока 

проходимост. 
 

4-7 

3 Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от 

ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител 

- 

4 Образец №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 
8 

5 Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП 
9 

6 Образец №5 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП / не е 

задължителна част от офертата представя се само когато е 

приложимо/; 

10 

7 Образец №6 - Декларация по чл.107, т.4 ЗОП за липса  

на свързаност с друг участник; 

 

11 

8 Образец №7 - 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; 

12-13 

9 Образец №8 - Декларация за съгласие от 

подизпълнител/ите/трети лица (ако се ползват такива); 

неприложима 

10 Образец №9- Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество 

 

15-16 

11 Образец №10- Декларация за съгласие за обработване на  

лични данни   

 

17-18 

12 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност /когато 

е приложимо/; 

- 

13 Копие от документ, 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 /когато е приложимо/; 

- 

 „Предлагани ценови параметри“  

14 Ценово предложение – по образец №11 19 

 



При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от 

възложителя. Декларирал е , че няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката.  

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията 

за участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

        I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

доставката. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка 

качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и 

изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата 

спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за 

обществена поръчка, като: 

Декларирам, че: 

-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка на един брой 

употребяван автомобил с висока проходимост (тип Джип) за нуждите  на  ТП ДЛС 

Шерба за 2019г. , съгласно техническа спецификация“  е  2 месеца, считано от крайния 

срок за подаване на оферти  
- съм запознат и съм съгласен  със съдържанието на проекта на договор приложен в 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка  

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

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

 

     IІІ. Предлагаме срок за доставка на един брой употребяван автомобил с 

висока проходимост тип (тип Джип)– 2  (словом : два ) калeндарни дни 

* Забележка: Максималният срок за доставка, предложен от участника, не 

може да бъде повече от 30 (тритдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. Предложението на участника следва да е цяло число. 

 

Технически характеристики на предлагания от нас употребяван автомобил 

с висока проходимост (тип Джип) : 

№ 
ТЕХНИЧЕСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИНИМАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА 

1 2 3 4 

1. 
Технически данни 

 
 

 

   
 

ПУХ 300 ГСЕ 



МАРКА, МОДЕЛ 

 1.1. Дата  на производство не по-рано от м. юни  1992  г. 
11.06.1992г 

1.2. Двигател   работен обем:  до 3000 см3 ;  

бензинов 

2959 

1.3. Горивна система  пълна инжекция 
пълна инжекция 

1.4. Скоростна кутия 4- степенна автоматична 
4- степенна автоматична 

1.5. Максимална мощност до 125 кW  вкл. 
125 кW 

1.6. Категория   къса база, висока проходимост 
къса база, висока 

проходимост 

1.7. Разход на гориво-комбиниран до 18,0 л/100км вкл 
17,0 л/100км вкл 

1.8 гориво бензин 
бензин 

1.9 Екологична норма Евро 1 или еквивалент 
Евро 1 

1.10 просвет до 220 мм. вкл 
220 мм 

1.11 Брой врати З бр 
3 бр 

1.12 Брой места 5 бр 
5 бр 

1.13 Четири двигателни колела (4х4) 4х4 
 4х4 

2. Особености  
 

2.1. Бързи и бавни скорости да да 

2.2. 
Автоматичен контрол на 

стабилността 
да да 

2.3. Блокаж на диференциала да да 

2.4. Система за защита от пробуксуване да да 

2.5. 
Система за подпомагане на 

спирането 
да да 

2.6. Тип окачване отпред - пружина да да 

2.7. Тип окачване отзад - пружина да да 

2.8. 
ABS, предни дискови и задни 

барабанни спирачки 
да да 

2.9. Електрическо разпределяне на да да 



спирачното усилие 

2.10. Имобилайзер да да 

2.11. Аудио система да да 

2.12. Kлиматична система да да 

2.13. Сервоусилване на волана да да 

2.14 Централно заключване да да 

2.15 Електрически стъкла да да 

2.16 Електрически огледала да да 

2.17 Халогенни фарове да да 

2.18 Светлини за мъгла да да 

2.19 Цвят металик да да 

2.20 Алармена система да да 

2.21 Ролбари да да 

2.22. Кожен салон да да 

2.23 Подгряване на седалките да да 

2.24 Тип купе- с електрически люк да да 

2.25 теглич да да 

 

     V.Място на изпълнение:  ТП ДЛС Шерба  , с.Старо Оряхово, обл.Варна, 

ул.Дунав №8. 

       VI. Декларираме, че ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, 

разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху 

автомобила на Възложителя, за доставка на автомобила, за транспортиране на 

автомобила до мястото за доставка и за заплащане на продуктова такса (екотакса) ще са 

за наша сметка. 

       VII. Ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, се 

задължаваме да доставим и предадем на Възложителя автомобила, предмет на доставка, 

окомплектован както следва: 

(i) оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 

(ii) окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с 

комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.; 



(iii) с извършен предпродажбен сервиз; 

(iv) зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и 

материали; 

(v) с необходимите за регистрацията им документи, включително 

документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни 

протоколи; 

(vi) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, 

паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и 

характеристики; 

(vii) с инструкция за експлоатация на български език, както и 

документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация; 

(viii) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията но 

поръчката и офертата на Изпълнителя. 

Приложение:            Подробен снимков материал, от който да е видно 

състоянието на предлагания употребяван автомобил с висока проходимост 

 

При тези данни комисията приема , че предложението за изпълнение на поръчката е в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. 

По отношение Ценовото предложение на участника , комисията установи че същото се 

състои от една страница в оригинал , по образец, и съдържа следното: 

 

Предложението ни за изпълнение на настоящата обществена поръчка е следното: 

Цена за доставката на 1 (един) употребяван автомобил с висока проходимост 

(тип Джип) , подробно описан в техническото ни предложение е в размер на 29000лв. 

(словом: двадесет и девет хиляди лева) без вкл.  ДДС.  

  Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката на описаният в 

Техническото предложение употребяван автомобил с висока проходимост  и не подлежи на 

промяна. 

            Нашето ценово предложение включва всички разходи за точното и качествено 

изпълнение на доставката в съответствие с нормите и нормативите действащи в 

Република България. Цените са посочени в български лева. В цената са включени 

всички разходи, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката, като не само: 

разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху 

автомобила на Възложителя, за доставка на автомобила, за транспортиране на 

автомобила до мястото за доставка, за заплащане на продуктова такса (екотакса). 
          Комисията констатира, че Ценовото предложение отговаря на изискванията на 

възложителя и предложената от участника цена не надвишава пределния  финансов ресурс 

определен от възложителя 

 
Мотивирана от гореизложеното , Комисията приема, че участикът се е придържал към 

изискванията на възложителя и е изпълнил всички предварително обявени условия , поради 

което не са налице основания за отстраняването му  и единодушно реши: 

Допусна офертата на участника (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)до етап за оценка 

на офертата. 

 

2.Относно оферта на участника “Ксара” ЕООД: 

След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно 

представения списъка към заявлението за участие: 



№ Описание на документа Страници от/до 

1. Оферта заявление за участие и опис на представените документи- Образец 

№ 1 

1-3 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя  

А) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя .  

Б)  Декларация в предложението за изпълнение на поръчката 

- за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- за срока на валидност на офертата; 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

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

на труд; 

- подробен снимков материал , от който да е видно 

състоянието на предлагания употребяван автомобил с висока 

проходимост. 
 

4-7 

3 Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от 

ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител 

- 

4 Образец №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 
8-9 

5 Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП 
10 

6 Образец №5 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП / не е 

задължителна част от офертата представя се само когато е 

приложимо/; 

- 

7 Образец №6 - Декларация по чл.107, т.4 ЗОП за липса  

на свързаност с друг участник; 

 

11 

8 Образец №7 - 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; 

12-13 

9 Образец №8 - Декларация за съгласие от 

подизпълнител/ите/трети лица (ако се ползват такива); 

- 

10 Образец №9- Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество 

 

15 

11 Образец №9- Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество 

 

18 

12 Образец №10- Декларация за съгласие за обработване на  

лични данни   

 

16-17 

13 Образец №10- Декларация за съгласие за обработване на  

лични данни   

 

19-20 

14 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност /когато - 



№ Описание на документа Страници от/до 

е приложимо/; 

15 Копие от документ, 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 /когато е приложимо/; 

- 

 „Предлагани ценови параметри“  

16 Ценово предложение – по образец №11 14 

 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от 

възложителя. Декларирал е , че няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката. 

Документите изхождат и са подписани от законният представител по регистрация и са 

попълнени коректно с всички изискуеми данни.  

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията 

за участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

        I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

доставката. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка 

качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и 

изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата 

спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за 

обществена поръчка, като: 

Декларирам, че: 

-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка на един брой 

употребяван автомобил с висока проходимост (тип Джип) за нуждите  на  ТП ДЛС 

Шерба за 2019г. , съгласно техническа спецификация“  е  2 месеца, считано от крайния 

срок за подаване на оферти  
- съм запознат и съм съгласен  със съдържанието на проекта на договор приложен в 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка  

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

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

 

     IІІ. Предлагаме срок за доставка на един брой употребяван автомобил с 

висока проходимост тип (тип Джип)– 30 (словом: тридесет) калeндарни дни 

* Забележка: Максималният срок за доставка, предложен от участника, не 

може да бъде повече от 30 (тритдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. Предложението на участника следва да е цяло число. 

Технически характеристики на предлагания от нас употребяван автомобил 

с висока проходимост (тип Джип) : 



№ 
ТЕХНИЧЕСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИНИМАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА 

1 2 3 4 

1. 
Технически данни 

 
 

 

 
 

МАРКА, МОДЕЛ 
 

 

Тойота ланд круизер 

 1.1. Дата  на производство не по-рано от м. юни  1992  г. 
не по-рано от м. юни  

1996  г. 

1.2. Двигател   работен обем:  до 3000 см3 ;  

бензинов 

работен обем:  до 3000 см3 ;  

дизел 

1.3. Горивна система  пълна инжекция 
Турбо дизел 

1.4. Скоростна кутия 4- степенна автоматична 
6- степенна- ръчна 

1.5. Максимална мощност до 125 кW  вкл. 
до 150 кW  вкл 

1.6. Категория   къса база, висока проходимост 
Висока проходимост 

1.7. Разход на гориво-комбиниран до 18,0 л/100км вкл 
до 17,0 л/100км вкл 

1.8 гориво бензин 
дизел 

1.9 Екологична норма Евро 1 или еквивалент 
Евро 1 

1.10 просвет до 220 мм. вкл 
до 220 мм. вкл 

1.11 Брой врати З бр 
5 бр 

1.12 Брой места 5 бр 
5 бр 

1.13 Четири двигателни колела (4х4) 4х4 
4х4 

2. Особености  
 

2.1. Бързи и бавни скорости да да 

2.2. 
Автоматичен контрол на 

стабилността 
да да 

2.3. Блокаж на диференциала да да 

2.4. Система за защита от пробуксуване да да 

2.5. Система за подпомагане на да да 



спирането 

2.6. Тип окачване отпред - пружина да да 

2.7. Тип окачване отзад - пружина да да 

2.8. 
ABS, предни дискови и задни 

барабанни спирачки 
да да 

2.9. 
Електрическо разпределяне на 

спирачното усилие 
да да 

2.10. Имобилайзер да не 

2.11. Аудио система да да 

2.12. Kлиматична система да да 

2.13. Сервоусилване на волана да да 

2.14 Централно заключване да да 

2.15 Електрически стъкла да да 

2.16 Електрически огледала да да 

2.17 Халогенни фарове да да 

2.18 Светлини за мъгла да да 

2.19 Цвят металик да не 

2.20 Алармена система да не 

2.21 Ролбари да не 

2.22. Кожен салон да не 

2.23 Подгряване на седалките да не 

2.24 Тип купе- с електрически люк да не 

2.25 теглич да не 

 

     V.Място на изпълнение:  ТП ДЛС Шерба  , с.Старо Оряхово, обл.Варна, 

ул.Дунав №8. 

       VI. Декларираме, че ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, 

разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху 

автомобила на Възложителя, за доставка на автомобила, за транспортиране на 



автомобила до мястото за доставка и за заплащане на продуктова такса (екотакса) ще са 

за наша сметка. 

       VII. Ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, се 

задължаваме да доставим и предадем на Възложителя автомобила, предмет на доставка, 

окомплектован както следва: 

(i) оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 

(ii) окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с 

комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.; 

(iii) с извършен предпродажбен сервиз; 

(iv) зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и 

материали; 

(v) с необходимите за регистрацията им документи, включително 

документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни 

протоколи; 

(vi) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, 

паспорти или други документи от производителя, съдържащ технически данни и 

характеристики; 

(vii) с инструкция за експлоатация на български език, както и 

документация, съдържаща препоръки за правилна експлоатация; 

(viii) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията но 

поръчката и офертата на Изпълнителя. 

Приложение:  Подробен снимков материал, от който да е видно състоянието на 

предлагания употребяван автомобил с висока проходимост 

 

           След подробно разглеждане на техническото предложение на участника , 

Комисията констатира следните несъответствия : 

         Участникът “Ксара” ЕООД е представил Техническото си предложение, като е 

попълнил образец №2 , утвърден към документацията за участие , като: 

          -  в позиция №1.2, колона 4 ,   е предложил двигател с работен обем: до 3000 см3, 

дизел ,  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя двигател 

бензинов;, съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №1.3, колона 4 ,   е предложил горивна система турбо дизел  ,  с което 

не е покрил минималните изисквания на Възложителя пълна инжекция, съгласно 

утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №1.4, колона 4 ,   е предложил скростна кутия – 6 степенна ръчна  ,  с 

което не е покрил минималните изисквания на Възложителя скростна кутия – 4 

степенна автоматична , съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №1.5, колона 4 ,   е предложил максимална мощност  – до 150 кW  вкл,  

с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя максимална мощност  – 

до 125 кW  вкл , съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 



         -  в позиция №1.8, колона 4 ,   е предложил гориво – дизел  ,  с което не е покрил 

минималните изисквания на Възложителя гориво – бензин , съгласно утвърдената 

документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №1.11, колона 4 ,   е предложил брой врати- 5бр  ,  с което не е покрил 

минималните изисквания на Възложителя брой врати- 3бр  , съгласно утвърдената 

документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.10, колона 4 ,   е посочил отсъствието на имобилайзер  ,  с което 

не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на имобилайзер  , 

съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.19, колона 4 ,   е посочил отсъствието на цвят металик,  с което не 

е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на цвят металик  , 

съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.20, колона 4 ,   е посочил отсъствието на алармена система  ,  с 

което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на алармена 

система    , съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.21, колона 4 ,   е посочил отсъствието на ролбари  ,  с което не е 

покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на ролбари    , съгласно 

утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.22, колона 4 ,   е посочил отсъствието на кожен салон  ,  с което не 

е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на кожен салон    , 

съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.23, колона 4 ,   е посочил отсъствието на система за подгряване на 

седалките  ,  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие 

на система за подгряване на седалките, съгласно утвърдената документация на  

Възложителя. 

         -  в позиция №2.24, колона 4 ,   е посочил отсъствието на тип купе- с електрически 

люк,  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на тип 

купе- с електрически люк, съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.25, колона 4 ,   е посочил отсъствието на теглич,  с което не е 

покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на теглич, съгласно 

утвърдената документация на  Възложителя 

           С оглед на констатираното несъответствие , Комисията счита, че 

участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, поради което и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, 

Комисията единодушно РЕШИ: 

         Предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата офертата на 
“Ксара” ЕООД и не допуска същия да следващ етап в процедурата. 

 

3.Относно оферта на участника (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 
След разглеждане на офертата, комисията установи следните документи, съгласно 

представения списъка към заявлението за участие: 

 



№ Описание на документа Страници от/до 

1. Оферта заявление за участие и опис на представените документи- Образец 

№ 1 

1-3 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя  

А) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя .  

Б)  Декларация в предложението за изпълнение на поръчката 

- за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

- за срока на валидност на офертата; 

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 

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

на труд; 

- подробен снимков материал , от който да е видно 

състоянието на предлагания употребяван автомобил с висока 

проходимост. 
 

4-7 

3 Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от 

ППЗОП, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител 

- 

4 Образец №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 
8 

5 Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП 
9 

6 Образец №5 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП / не е 

задължителна част от офертата представя се само когато е 

приложимо/; 

- 

7 Образец №6 - Декларация по чл.107, т.4 ЗОП за липса  

на свързаност с друг участник; 

 

10 

8 Образец №7 - 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; 

11-12 

9 Образец №8 - Декларация за съгласие от 

подизпълнител/ите/трети лица (ако се ползват такива); 

- 

10 Образец №9- Декларация за обстоятелствата по чл.69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество 

 

14 

11 Образец №10- Декларация за съгласие за обработване на  

лични данни   

 

15-16 

12 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност /когато 

е приложимо/; 

- 

13 Копие от документ, 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 /когато е приложимо/; 

- 

 „Предлагани ценови параметри“  



№ Описание на документа Страници от/до 

14 Ценово предложение – по образец №11 13 

 

При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията 

съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя- представени са изискуемите 

декларации, участникът отговаря на изискванията за лично състояние поставени от възложителя. 

Декларирал е , че няма да използва подизпълнител при изпълнение на доставката.  

При тези данни, комисията приема , че участникът отговаря на поставените критерии за 

лично състояние и подбор посочени от възложителя  и одобрената документация и не са налице 

основания за отстраняване. 

Техническото предложение на участника е по образеца приложен към документацията за 

участие  и включва предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изисквания на възложителя , съдържащо декларация за срока на валидност на 

офертата и декларация за приемане на условията на проекто- договора. 

По отношение Техническото предложение  участника е предложил следното: 

 

        I. Декларирам, че  сме запознати с предмета на поръчката, както и с обема на 

доставката. 

ІІ. Предлагам да изпълним доставката, предмет на настоящата поръчка 

качествено, в срок, при спазване на съответните професионални стандарти и 

изисквания в пълно съответствие с условията на възложителя, описани в Техническата 

спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за 

обществена поръчка, като: 

Декларирам, че: 

-Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка на един брой 

употребяван автомобил с висока проходимост (тип Джип) за нуждите  на  ТП ДЛС 

Шерба за 2019г. , съгласно техническа спецификация“  е  2 месеца, считано от крайния 

срок за подаване на оферти  
- съм запознат и съм съгласен  със съдържанието на проекта на договор приложен в 

документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка  

- че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

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

 

     IІІ. Предлагаме срок за доставка на един брой употребяван автомобил с 

висока проходимост тип (тип Джип)– 30 (словом: тридесет) калeндарни дни 

* Забележка: Максималният срок за доставка, предложен от участника, не 

може да бъде повече от 30 (тритдесет) календарни дни, считано от датата на 

подписване на договора. Предложението на участника следва да е цяло число. 

Технически характеристики на предлагания от нас употребяван автомобил 

с висока проходимост (тип Джип) : 

№ 
ТЕХНИЧЕСКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МИНИМАЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА 

1 2 3 4 

1. Технически данни   



 

 
 

МАРКА, МОДЕЛ 
 

 

Mitsubishi Pajero 

 1.1. Дата  на производство не по-рано от м. юни  1992  г. 
2000  г. 

1.2. Двигател   работен обем:  до 3000 см3 ;  

бензинов 

работен обем:  до 1800 см3 ;  

бензинов 

1.3. Горивна система  пълна инжекция 
инжекция 

1.4. Скоростна кутия 4- степенна автоматична 
5- степенна- ръчна 

1.5. Максимална мощност до 125 кW  вкл. 
до 100 кW  вкл 

1.6. Категория   къса база, висока проходимост 
Къса база 

1.7. Разход на гориво-комбиниран до 18,0 л/100км вкл 
до 13,0 л/100км вкл 

1.8 гориво бензин 
бензин 

1.9 Екологична норма Евро 1 или еквивалент 
Евро 1 

1.10 просвет до 220 мм. вкл 
до 220 мм. вкл 

1.11 Брой врати З бр 
3 бр 

1.12 Брой места 5 бр 
5 бр 

1.13 Четири двигателни колела (4х4) 4х4 
4х4 

2. Особености  
 

2.1. Бързи и бавни скорости да да 

2.2. 
Автоматичен контрол на 

стабилността 
да не 

2.3. Блокаж на диференциала да да 

2.4. Система за защита от пробуксуване да не 

2.5. 
Система за подпомагане на 

спирането 
да не 

2.6. Тип окачване отпред - пружина да да 

2.7. Тип окачване отзад - пружина да да 

2.8. ABS, предни дискови и задни да да 



барабанни спирачки 

2.9. 
Електрическо разпределяне на 

спирачното усилие 
да не 

2.10. Имобилайзер да не 

2.11. Аудио система да да 

2.12. Kлиматична система да да 

2.13. Сервоусилване на волана да да 

2.14 Централно заключване да да 

2.15 Електрически стъкла да да 

2.16 Електрически огледала да не 

2.17 Халогенни фарове да да 

2.18 Светлини за мъгла да не 

2.19 Цвят металик да не 

2.20 Алармена система да да 

2.21 Ролбари да не 

2.22. Кожен салон да не 

2.23 Подгряване на седалките да не 

2.24 Тип купе- с електрически люк да не 

2.25 теглич да да 

 

     V.Място на изпълнение:  ТП ДЛС Шерба, с.Старо Оряхово, обл.Варна, 

ул.Дунав №8. 

       VI. Декларираме, че ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, 

разходите за придобиване, съответно прехвърляне на правото на собственост върху 

автомобила на Възложителя, за доставка на автомобила, за транспортиране на 

автомобила до мястото за доставка и за заплащане на продуктова такса (екотакса) ще са 

за наша сметка. 

       VII. Ако бъдем определени за Изпълнител на обществената поръчка, се 

задължаваме да доставим и предадем на Възложителя автомобила, предмет на доставка, 

окомплектован както следва: 

(ix) оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и 

светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата); 



(x) окомплектован, съгласно изискванията на производителя, с комплект ключове, 

резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др.; 

(xi) с извършен предпродажбен сервиз; 

(xii) зареден с всички необходими за експлоатацията му течности и материали; 

(xiii) с необходимите за регистрацията им документи, включително документи 

за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи; 

(xiv) сертификати за съответствие, гаранционна и сервизна книжка, паспорти 

или други документи от производителя, съдържащ технически данни и 

характеристики; 

(xv) с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, 

съдържаща препоръки за правилна експлоатация; 

(xvi) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията но 

поръчката и офертата на Изпълнителя. 

Приложение:  Подробен снимков материал, от който да е видно състоянието на 

предлагания употребяван автомобил с висока проходимост 

 

           След подробно разглеждане на техническото предложение на участника , 

Комисията констатира следните несъответствия : 

         Участникът “Светослав Бориславов Натов е представил Техническото си 

предложение, като е попълнил образец №2 , утвърден към документацията за участие , 

като: 

         -  в позиция №1.4, колона 4 ,   е предложил скростна кутия – 5 степенна ръчна  ,  с 

което не е покрил минималните изисквания на Възложителя скростна кутия – 4 

степенна автоматична , съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

          -  в позиция №2.2, колона 4 ,   е посочил отсъствието на Автоматичен контрол на 

стабилността  ,  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие 

на Автоматичен контрол на стабилността   , съгласно утвърдената документация на  

Възложителя. 

         -  в позиция №2.4, колона 4 ,   е посочил отсъствието на Система за защита от 

пробуксуване,  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие 

на Система за защита от пробуксуване, съгласно утвърдената документация на  

Възложителя. 

         -  в позиция №2.5, колона 4 ,   е посочил отсъствието на Система за подпомагане на 

спирането,  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на 

Система за подпомагане на спирането , съгласно утвърдената документация на  

Възложителя. 

         -  в позиция №2.9, колона 4 ,   е посочил отсъствието на Електрическо разпределяне 

на спирачното усилие  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за 

наличие на Електрическо разпределяне на спирачното усилие, съгласно утвърдената 

документация на  Възложителя. 



         -  в позиция №2.10, колона 4 ,   е посочил отсъствието на имобилайзер  с което не е 

покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на имобилайзер, съгласно 

утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.16, колона 4 ,   е посочил отсъствието на електрически огледала  с 

което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на електрически 

огледала, съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.18, колона 4 ,   е посочил отсъствието на светлини за мъгла  с което 

не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на светлини за мъгла, 

съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.19, колона 4 ,   е посочил отсъствието на цвят металик  с което не е 

покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на цвят металик, съгласно 

утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.21, колона 4 ,   е посочил отсъствието на ролбари  ,  с което не е 

покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на ролбари    , съгласно 

утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.22, колона 4 ,   е посочил отсъствието на кожен салон  ,  с което не 

е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на кожен салон    , 

съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

         -  в позиция №2.23, колона 4 ,   е посочил отсъствието на система за подгряване на 

седалките  ,  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие 

на система за подгряване на седалките, съгласно утвърдената документация на  

Възложителя. 

         -  в позиция №2.24, колона 4 ,   е посочил отсъствието на тип купе- с електрически 

люк,  с което не е покрил минималните изисквания на Възложителя за наличие на тип 

купе- с електрически люк, съгласно утвърдената документация на  Възложителя. 

          С оглед на констатираното несъответствие , Комисията счита, че участникът 

е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката, поради което и на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП, Комисията 

единодушно РЕШИ: 

         Предлага на Възложителя за отстраняване от процедурата офертата на 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)и не допуска същия да следващ етап в процедурата. 
 

Въз основа на гореизложеното, комисията пристъпи към класиране на участниците, 

които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия икономически най- изгодна 

оферта, определена въз основа на следния критерий за възлагане „оптимално съотношение 

качество/цена“, при следните показатели: 

 

П 1(показател 1): Срок на доставка-СД 

Забележка : Максималния срок за доставка предложен от участника не може да 

бъде повече от 30 (тридесет) календарни дни , считано от датата на подписване на 

договора. 

Оценката се изчислява по формулата: 

 

СД=  СД min   х 30 , където 



          СДпр 

 

-СД е оценката на даденото предложение (точки) 

-СД min   е минималния предложен срок  за доставка (кал.дни) 

-СДпр е срокът за доставка на даденото предложение (кал.дни) 

-30 е тежест на показателя 

 

П 2(показател 2): Цена-Ц 

Оценката се изчислява по формулата: 

 

Ц=  Ц min   х 70 , където 

          Цпр 

 

-Ц е оценката на даденото предложение (точки) 

- Ц min   е най- ниското ценово предложение от всички допуснати участници  ( 

лева) 

- Цпр  е цената на даденото предложение от оценявания участник (лева) 

--70 е тежест на показателя 

 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА-  формира се по следния начин: 

КО= П1 +П2 

 

Оценка на предложението на участника (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД): 

Предложен срок за доставка на един брой употребяван автомобил с висока 

проходимост тип (тип Джип)– 2  (словом : два ) калeндарни дни 

СД=  2 кал.дни   х 30 

          2 кал.дни 

СД=30т. 
 

Предложена цена за доставката на 1 (един) употребяван автомобил с висока 

проходимост (тип Джип) , подробно описан в техническото ни предложение е в размер 

на 29000лв. (словом: двадесет и девет хиляди лева) без вкл.  ДДС 

 

Ц=  29000 лв  х 70  

       29000 лв 
 

Ц=70т. 
 

КО= 30+70 

КО= 100т. 

 

Във връзка с така извършената оценка, Комисията извърши следното 

класиране: 
 

КЛАСИРА НА  І-во място: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)с предложена цена – 

29000,00  (двадесет и девет хиляди) лева без вкл. ДДС 

Срок за доставка на един брой употребяван автомобил с висока проходимост 

тип (тип Джип)– 2  (словом : два ) калeндарни дни. 

 

Класиран на второ място: няма 

Отстранени участници: 



       1.„Ксара“ ЕООД, поради следните мотиви: 

       Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, поради което са налице основанията на  чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП. 

       2. (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), поради следните мотиви: 

       Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката, поради което са налице основанията на  чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП 
 

       Комисията проведе 2 (две) заседания по разглеждане и оценка на получените оферти. 

       За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален 

екземпляр. 

       Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация по 

разглежданата обществена поръчка на 01.03.2019г.  

 

 

 

             Председател:    (подписано и заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

 Членове:                    1. (подписано и заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

                                                  2. (подписано и (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


