
ПРОТОКОЛ № 1
по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, във връзка е чл. 195 от Закона за обществените поръчки

от дейността на комисията назначена със Заповед № 891/13.12.2019 г. на Даниела Иванова - 
Димова -  Директор на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна, за 
отваряне и извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 
оферти за участие в обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява на стойност по 
чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с идентификационен № в РОП 9094807/26.11.2019 г. и информация 
за удължаване на срока за получаване на оферти с идентификационен № в РОП 
9095166/09.12.2019 г„ публикувани на „Профил на купувача“ с предмет: „ДОСТАВКА НА 
1 /ЕДИН/ БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ Ml -  8+1 ЗА НУЖДИТЕ НА 
„ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА“ -  ГР. ВАРНА“.

На 13.12.2019 г„ в 10.00 часа в сградата на „Театрално-Музикален Продуцентски 
Център Варна“ -  гр. Варна, пл. „Независимост“ № 1 се събра комисия, назначена със 
Заповед № 891/13.12.2019 г. на Даниела Иванова - Димова -  Директор в пълен състав, както 
следва:

Председател: адв. Ирена Стефанова Иванова -  външен експерт, с
професионална квалификация: правоспособен юрист;

Членове: 1. Яничка Георгиева -  завеждащ постъновъчка част;
2. Румяна Станчева -  счетоводител;

със задача: да отвори и направи подбор на участниците, разгледа и оцени получените 
оферти за участие в обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява на стойност по 
чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с идентификационен № в РОП 9094807/26.11.2019 г. и информация 
за удължаване на срока за получаване на оферти с идентификационен № в РОП 
9095166/09.12.2019 г., публикувани на „Профил на купувача“ с предмет: „ДОСТАВКА НА 
1 /ЕДИН/ БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ Ml -  8+1 ЗА НУЖДИТЕ НА 
„ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА“ -  ГР. ВАРНА“.

Комисията се събра в сградата на „Театрално-Музикален Продуцентски Център 
Варна“ -  гр. Варна, пл. „Независимост“ № 1 в 10:00 часа на 13.12.2019 г.

На днешното открито заседанието на комисията е налице необходимия кворум и 
няма законова пречка комисията да заседава и да взема валидни и законосъобразни 
решения.

На открито публично заседание, НЕ присъстваха представители на участниците 
подали оферта за участие в обществената поръчка, нито техен упълномощен представител.

На основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП Председателят на комисията получи на 
13.12.2019 г., протокол съдържащ данните на участниците подали оферти за участие в 
обществената поръчка, ведно със самите оферти, подадени в срок за подаване и след 
удължения от Възложителя срок, а също и регистър на постъпилите оферти, който се води 
при Възложителя.

Съгласно предадения протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, по реда на тяхното 
постъпване в първоначално обявения съгласно Обявата срок са постъпили две опаковки, 
като след изтичане на допълнително удължения срок за подаване на оферти е постъпила 
още една опаковка, като след окончателно изтичане на срока видно от регистъра са 
постъпили общо три опаковки, а именно:



1. Опаковка с вх. № 1007/06.12.2019 г., постъпила в 15.24 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „БУЛБУС 
ТРЕЙД“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Сава Радулов“ № 2.

2. Опаковка с вх. № 1008/06.12.2019 г., постъпила в 15.30 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „АЛИАНС 
АУТО ВАРНА“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Владилав 
Варненчик“ № 262.

3. Опаковка с вх. № 1029/12.12.2019 г., постъпила в 14.39 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „ВЕСТАУТО - 
М“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Атанас Буров“ № 1-3.

След запознаване с входящия регистър на постъпилите оферти всички членове на 
комисията попълниха и подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, които стават 
неразделна част от досието на поръчката и се представят на Възложителя.

Комисията на основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП пристъпи към отваряне на 
опаковките по реда на тяхното постъпване и оповестяване на ценовите предложения на 
участниците, а именно:

1. Опаковка с вх. № 1007/06.12.2019 г„ постъпила в 15.24 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „БУЛБУС 
ТРЕЙД“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Сава Радулов“ № 2.

Ценово предложение по Образец № 13 — обща цена за изпълнение на поръчката 
68 700,00 лв. (шестдесет и осем хиляди и седемстотин лева) без ДДС респективно с 
ДДС 82 440,00 лв. (осемдесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева).

Комисията в изпълнение на своите задължения, подписа Предложението за 
изпълнение на поръчката -  Техничческо предложение по Приложение № 12.

2. Опаковка с вх. № 1008/06.12.2019 г., постъпила в 15.30 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „АЛИАНС 
АУТО ВАРНА“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Владилав 
Варненчик“ № 262.

Ценово предложение по Образец № 13 -  обща цена за изпълнение на поръчката 59
950.00 лв. (петдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС респективно 
с ДДС 71 940,00 лв. (седемдесет и една хиляди деветстотин и четиридесет лева).

Комисията в изпълнение на своите задължения, подписа Предложението за 
изпълнение на поръчката -  Техничческо предложение по Приложение № 12.

3. Опаковка с вх. № 1029/12.12.2019 г., постъпила в 14.39 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „ВЕСТАУТО - 
М“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Атанас Буров“ № 1-3.

Ценово предложение по Образец № 13 -  обща цена за изпълнение на поръчката 68
975.00 лв. (шестдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и пет лева) без ДДС 
респективно с ДДС 82 770,00 лв. (осемдесет и две хиляди седемстотин и седемдесет 
лева).

Комисията в изпълнение на своите задължения, подписа Предложението за 
изпълнение на поръчката -  Техничческо предложение по Приложение № 12.



След обявяване на ценовите предложения приключи публичната част от заседанието 
на комисията, която продължи своята работа в закрито заседание.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертата на участника.

1. Опаковка с вх. № 1007/06.12.2019 г., постъпила в 15.24 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „БУЛБУС 
ТРЕЙД“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Сава Радулов“ № 2:

Опаковката на участника съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, по Образец № 1 -  оригинал;
2. Представяне на участника, по Образец № 2 -  оригинал;
3. Заявление за участие по Образец № 3 -  оригинал;
4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП), по Образец № 5, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3 -  6 от ЗОП), по Образец № 6, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (съответствие с критериите за подбор), по 

Образец № 7, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
7. Удостоверение за извършена доставка -  заверено за вярно с оригинала;
8. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във вр. с чл. 

107, ал. 4 от ЗОП, по Образец № 8 - подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по Образец № 9 -  подадена от 
управителя на дружеството -  оригинал;

10. Декларация по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, по Образец № 10 -  подадена от управителя на 
дружеството — оригинал;

11. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, по Образец № 11 -  подадена от 
управителя на дружеството -  оригинал;

12. Техническо предложение по Образец № 12 -  оригинал, съдържащо:
- пълно описание на предлагания лек автомобил;
- гаранционен срок: 36 (тридесет и шест месеца), считано от датата на приемането 

му; 100 000 км. (сто хиляди километра) пробег, считано от датата па приемането му;
- срок за изпълнение на доставката: доставката на автомобила ще бъде осъществена 

в срок до 180 (сто и осеемдесет) календарни дни, считано от датата на подписвне на 
договора;

13. Ценово предложение, по Образец № 13 в оригинал:
-  обща цена за изпълнение на поръчката 68 700,00 лв. (шестдесет и осем хиляди и 

седемстотин лева) без ДДС респективно с ДДС 82 440,00 лв. (осемдесет и две хиляди 
четиристотин и четиридесет лева).

При подробно разглеждане на документите на участника, настоящата комисия 
установи следното:

1. В документацията за участие, Възложителят е поставил условие в Раздел II, т. 3, т.
3.4, под. т. 3.4.2. минимално изискване за подбор, а именно: Участникът следва да 
разполага със сервизна база (собствена ши наета) за извършване на гаранционно и 
следгаранционно обслужване и сервиз на предложения автомобил, която да се намира на 
територията на Област Варна. В представената от Вас декларация по чл. 192, ал. 3 от 
ЗОП по образец 7 в т. 3.2 сте декларирали, че разполагане с Оторизиран сервиз с 
местонахождение в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ 262, НО не е изпълнил



задължителното указание, а именно към декларацията да бъдат приложени 
документите, които доказващи обстоятелството, което декларирате.

Горното представлява несъответствие и следва да бъде отстранено.
При своята работа когато комисията установи липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поради което и:

Настоящата комисия на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП да уведоми писмено 
участника „БУЛБУС ТРЕЙД“ ООД на посочения в опаковката му електронен адрес за 
кореспондения за констатираната липса, като изисква да отстрани непълнотите или 
несъответствията в срок 3 работни дни.

2. Опаковка с вх. № 1008/06,12.2019 г., постъпила в 15.30 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „АЛИАНС 
АУТО ВАРНА“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. „Владилав 
Варненчик“ № 262:

Опаковката на участника съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, по Образец № 1 -  оригинал;
2. Представяне на участника, по Образец № 2 -  оригинал;
3. Заявление за участие по Образец № 3 -  оригинал;
4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП), по Образец № 5, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3 -  6 от ЗОП), по Образец № 6, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (съответствие с критериите за подбор), по 

Образец № 7, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
7. Протокол за предаване на автомобил -  заверено за вярно с оригинала;
8. Договор за наем -  заверено за вярност;
9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във вр. с чл. 

107, ал. 4 от ЗОП, по Образец № 8 - подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
10. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по Образец № 9 -  подадена от 
управителя на дружеството -  оригинал;

11. Декларация по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, по Образец № 10 -  подадена от управителя на 
дружеството -  оригинал;

12. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 ог ЗМИП, по Образец № 11 -  подадена от 
управителя на дружеството -  оригинал;

13. Техническо предложение по Образец № 12 -  оригинал, съдържащо:
- пълно описание на предлагания лек автомобил;
- гаранционен срок: 36 (тридесет и шест месеца), считано от датата на приемането 

му; 100 000 км. (сто хиляди километра) пробег, считано от датата на приемането му;
- срок за изпълнение на доставката: доставката на автомобила ще бъде осъществена 

в срок до 180 (сто и осеемдесет) календарни дни, считано от датата на подпиевне на 
договора;

14. Ценово предложение, по Образец № 13 в оригинал:
-  обща цена за изпълнение на поръчката обща цена за изпълнение на поръчката 59

950,00 лв. (петдесет и девет хиляди деветстотни и петдесет лева) без ДДС респективно 
с ДДС 71 940,00 лв. (седемдесет и една хиляди деветстотин и четиридесет лева).

15. Снимков материал на видове леки автомобили.

При подробно разглеждане на документите на участника, настоящата комисия



установи следното:
Участникът е представил ВСИЧКИ изискуеми ОТ В ъ зл о ж и тел я  д о ку м ен ти . К о м и си ята  

не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, поради което и участника подлежи на оценка съгласно 
методиката за оценка.

3. Опаковка с вх. № 1029/12.12.2019 г., постъпила в 14.39 часа в деловодството 
на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна от „ВЕСТАУТО - 
М“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Атанас Буров“ № 1-3.

Опаковката на участника съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, по Образец № 1 -  оригинал;
2. Представяне на участника, по Образец № 2 -  оригинал;
3. Заявление за участие по Образец № 3 -  оригинал;
4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1,2 и 7 от ЗОП), по Образец № 5, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3 -  6 от ЗОП), по Образец № 6, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (съответствие с критериите за подбор), по 

Образец № 7, подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11, във вр. с чл. 

107, ал. 4 от ЗОП, по Образец № 8 - подадена от управителя на дружеството -  оригинал;
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции в преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици, по Образец № 9 -  подадена от 
управителя на дружеството -  оригинал;

9. Декларация по чл. 69 от Закона противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество, по Образец № 10 -  подадена от управителя на 
дружеството -  оригинал;

10. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, по Образец № 11 -  подадена от 
управителя на дружеството -  оригинал;

11. Техническо предложение по Образец № 12 -  оригинал, съдържащо:
- пълно описание на предлагания лек автомобил;
- гаранционен срок: 60 (шестдесет месеца), считано от датата на приемането му; 

250 000 км. (двеста и пстдссс хиляди километра) пробег, считано от датата на приемането 
му;

- срок за изпълнение на доставката: доставката на автомобила ще бъде осъществена 
в срок до 180 (сто и осеемдесет) календарни дни, считано от датата на подпиевне на 
договора;

12. Ценово предложение, по Образец № 13 в оригинал:
-  обща цена за изпълнение на поръчката 68 975,00 лв. (шестдесет и осем хиляди 

деветстотин седемдесет и пет лева) без ДДС респективно с ДДС 82 770,00 лв. 
(осемдесет и две хиляди седемстотин и седемдесет лева).

При подробно разглеждане на документите на участника, настоящата комисия 
установи следното:

1. Представен е Опис на представените документи по Образец № 1, за който 
Комисията е установила, че нс е попълнен.

Това обстоятелство се явява непълнота и следва да бъде отстранена.
2. Представена е Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП) по Образец № 6, но в същата не е попълнена, при което



Комисията не може да придобие представа дали за участника е налице/не е налице някоя от 
хипотезите по т. 1 от декларацията.

Това обстоятелство представлява несъответствие с изискванията към личното 
състояние и следва да бъде отстранено.

3. В документацията за участие, Възложителят е поставил условие в Раздел II, т. 3, т.
3.4, под. т. 3.4.1. минимално изискване за подбор, като е указал, че „Обстоятелството се 
удостоверява в Декларация по Образец №  7,  с посочване на стойностите, датите и 
получателите, придружен с документи, конто доказват извършените доставки. ". В 
представената декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по образец 7 в т. 3.1 са декларирани две 
доставки за изискуемия период, НО ие е изпълнено задължителното указание, а именно 
към декларацията да бъдат приложени документите, които доказват извършените

Горното представлява несъответствие с критериите за подбор и следва да бъде 
отстранено.

4. В документацията за участие, Възложителят е поставил условие в Раздел II, т. 3, т.
3.4, под. т. 3.4.2. минимално изискване за подбор, а именно: Участникът следва да 
разполага със сервизна база (собствена или наета) за извършване на гаранционно и 
следгаранционно обслужване и сервиз на предложения автомобил, която да се намира на 
територията на Област Варна. В представената декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по 
образец 7 в т. 3.2 е декларирано, че участнкът разполага със сервизна база с 
местонахождение в гр. Бургас. СПЗ. ул. „Атанас Буров“ 1-3. Отделно не е изпълнено 
задължителното указание, а именно към декларацията да бъдат приложени документите, 
които доказващи обстоятелството, което декларирате.

Настоящата комисия, единодушно счита, че декларираното в т. 3.2 от Декларация по 
Образец № 7 не съответства на поставеното от Възложителя минимално изискване за 
допустимост.

Горното представлява несъответствие с критериите за подбор и следва да бъде 
отстранено.

С оглед на констатациите на Комисията и обстоятелството, че за двама от 
участниците са налице констатирани липси и несъответствия, свързано с критериите по 
подбор и иа основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОГ1 ще бъдат уведомени писмено участниците 
„БУЛБУС ТРЕЙД“ ООД и „ВЕСГАУТО - М“ ООД за констатираните липси и 
несъответствия, като им бъде даден срок за отстраняване на непълнотите или 
несъответствията, като след изтичане на този срок, Комисията да е събере и да продължи 
своята работа в закрито заседание.

Въз основа на решението на комисията, Председателят писмено да уведоми 
участниците „БУЛБУС ТРЕЙД“ ООД и „ВЕСТАУТО - М“ ООД за констатациите, като 
изпрати писма на посочените от участниците e-mail - и, посочени в опаковките им, а 
именно: sales@bulbus.bg. showroom@westauto-m.com

Комисияташоиключи своята работа на 13.12.2019 г. в 11.45 часа.

Председател:

доставки.

/адв. Йр^Ь^Йвайова/
------------- С д ,— ______

Членове:

mailto:sales@bulbus.bg
mailto:showroom@westauto-m.com

