ПРОТОКОЛ № 1
Съставен на основание чл. 68, ал. 7 и 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) от
работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти в открита
процедура по ЗОП, открита с решение № БТГ-РД-07-37 от 27.02.2015г. на изпълнителния
директор на „Булгартрансгаз” ЕАД за провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка по ЗОП с наименование: „Доставка на автомобили и транспортни
средства за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД”, с идент. № 150-021, разпределена в осем
обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с наименование – Доставка на микробуси;
Обособена позиция № 2 с наименование – Доставка на микробус със задвижване 4х4;
Обособена позиция № 3 с наименование - Доставка на автомобили с висока проходимост
4х4 с товарен отсек (пикапи);
Обособена позиция № 4 с наименование - Доставка на автомобили с висока проходимост
4х4 (джипове);
Обособена позиция № 5 с наименование - Доставка на лекотоварен автомобил;
Обособена позиция № 6 с наименование - Доставка на автомобили със задвижване 4х4;
Обособена позиция № 7 с наименование - Доставка на автобус 16+1 места;
Обособена позиция № 8 с наименование - Доставка на автобуси 22+1 места;

ОТНОСНО: Разглеждане на документите и информацията в плик № 1 „Документи за
подбор” на участниците за съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В периода 31.03.2015 г.÷ 16.04.2015 г., назначената от възложителя със заповед № БТГРД-09-56 от 31.03.2015 г., комисия в следния състав:
Председател:
1. Радослав Влахов, ръководител на отдел „Транспортно обслужване“, притежаващ
„Професионална компетентност" по смисъла на §1, т. 22а от Допълнителните разпоредби на
ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността ръководител на
отдел „Транспортно обслужване“, съгласно основните трудови задължения на лицето в
длъжностната му характеристика.
и членове:
2. Христо Талев, ръководител на сектор „Техническа поддръжка“, притежаващ
„Професионална компетентност" по смисъла на §1, т. 22а от Допълнителните разпоредби на
ЗОП, а именно умения, усвоени в процеса на упражняване на длъжността ръководител на
сектор „Техническа поддръжка“, съгласно основните трудови задължения на лицето в
длъжностната му характеристика;
3. Любомир Кръстев, юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
4. Кирил Велков, специалист в отдел „Придобиване на активи”;
5. Клавдия Петрова, счетоводител в сектор „Счетоводство на ЦУ“.
с резервни членове на комисията:
1. Румен Георгиев, специалист - отчет на ГСМ и водене архив на отдела в сектор „Диспечиране
и контрол", притежаващ професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката,
съгласно легална дефиниция на §1, т. 22а от Допълнителните разпоредби на ЗОП, а именно
умения, усвоени в процеса на упражняване на основните трудови задължения на специалиста,
съгласно длъжностната му характеристика;
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2. Десислава Петрова, старши юрисконсулт в отдел „Договори и собственост”;
3. Калин Ананиев, специалист в отдел „Придобиване на активи”;
4. Силвия Петкова, специалист в сектор „Финанси“,
разгледа документите и информацията в пликове № 1 „Документи за подбор” на участниците
в процедурата за проверка на съответствието с критериите за подбор, поставени от
възложителя.
В посочения в обявлението за обществената поръчка срок, са представени 9 оферти от
следните участници:
1. „Булавто” АД, гр.Варна, по обособена позиция №8, ЕИК 813027681 с вх. № БТГ- 25-011311 от 27.03.2015 г., 10:44 ч.;
2. „Вестауто-М” ООД, по обособени позиции № 2 и №6, ЕИК 102828429 с вх. № БТГ-2501-1315 от 27.03.2015 г., 11:20 ч.;
3. „Мото-пфое” EOОД, гр.София по обособени позиции № 1, 4 и 5, ЕИК 000646811 с вх.
№ БТГ-25-01-1320 от 27.03.2015 г., 13:20 ч.;
4. „Литекс Моторс” АД, гр.София, по обособени позиции № 3 и 4, ЕИК 200164247 с вх.
№ БТГ- 25-01-1330 от 27.03.2015г., 14:50 ч.;
5. Обединение „Би Енд Пи Ауто”, гр.София, по обособени позиции № 1 и 6,
БУЛСТАТ 230227831 с вх. № БТГ- 25-01-1332 от 27.03.2015 г., 15:30 ч.;
6. „Автомотор Корпорация” АД, гр.София, по обособени позиции № 1 и 5, ЕИК
000275929, с вх. № БТГ- 25-01-1334 от 27.03.2015г., 15:46 ч.;
7. „Дженеръс Ауто” ЕАД, гр.София, по обособена позиция №1, ЕИК 202648072 с вх. №
БТГ- 25-01-1337 от 27.03.2015 г., 16:05 ч.;
8. „Булвария Холдинг” ЕАД, гр.София, по обособена позиция №1, ЕИК 030115485 с вх. №
БТГ- 25-01-1341 от 27.03.2015 г., 16:26 ч.;
9. „Еспас Ауто” ООД, гр.София, по обособени позиции №5 и №7, ЕИК 112639195 с вх.
№ БТГ- 25-01-1349 от 27.03.2015 г., 16:54 ч.;
Работата на комисията протече при спазване на следния ред:
І. Проверка на представените от участниците документи и информация в плик №1
„Документи за подбор” за съответствие с критериите за подбор, поставени от
възложителя в документацията за участие във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ и „б“,
т. 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13 и 14 от ЗОП, както и за отсъствие на обстоятелствата, посочени в чл.
69, ал. 1, т. 2 от ЗОП, с посочване на установени липса на документи и/или
несъответствия с критериите за подбор и/или други нередовности
1. Проверка на представените от участника „Булавто” АД документи и информация в плик
№1 „Документи за подбор” по обособена позиция № 8
Участникът „Булавто” АД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участникът се представлява от управителя г-н Петър
Лефтеров.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
1.1.1. Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, подписана от управителя на
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дружеството. От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят
до отстраняване на участника.
1.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 3 000 лв.
1.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който са
описани изпълнени доставки, придружен с референции относно извършените доставки,
издадени от получателите.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референциите се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена позиция №8, тъй като е
изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне
една доставка на автобус.
1.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
1.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
1.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
1.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
1.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
1.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
Предвид изложеното, въз основа на представените документи и информация в плик № 1,
комисията с единодушно решение прие, че участникът отговаря на критериите за подбор,
включващи минималното изискване за технически възможности и изискванията,
поставени от възложителя в документацията за участие в процедурата по обособена
позиция № 8.

2. Проверка на представените от участника „Вестауто-М” ООД, гр.Бургас
документи и информация в плик №1 „Документи за подбор” по обособени
позиции №2 и №6
Участникът е представил отделни пликове №1 по двете обособени позиции, с което е
изпълнено изискването на чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП и изискванията на
възложителя от т. III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и тези от Указанията
за подготовка на оферта, част от документацията за участие в процедурата.
По обособена позиция №2
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Участникът „Вестауто-М” ООД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява от един управител - г-н
Красимир Маринов.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
2.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
2.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП.
При преглед на конкретната декларация се констатира, че участникът е премахнал от
образеца на документа текста относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. По този
начин участникът не е декларирал обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, относно това
дали е свързано лице с възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД или със служители на
ръководна длъжност в организацията на възложителя, както и дали е сключил договор с
лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси, което е в несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за
участие в обществената поръчка.
2.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 500 лв.
2.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който са
описани изпълнени доставки, придружен с приемо-предавателни протоколи подписани от
двете страни, както и посочване на регистъра на АОП, удостоверяващи извършването на
доставките.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
извършена проверка в регистъра на АОП се констатира, че участникът отговаря на
минималното изискване за технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението
на обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена
позиция №2, тъй като е изпълнил през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата поне една доставка на микробус 8+1 места със задвижване 4х4.
2.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
2.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
2.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
2.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
2.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
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2.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т. 2.1.1. по обособена позиция № 2 от
настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка, да замени представените документи или да представи нови, с
които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания, по отношение
на Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя по обособена позиция № 2.
По обособена позиция №6
Участникът „Вестауто-М” ООД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява от един управител - г-н
Красимир Маринов.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
2.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
2.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП.
При преглед на конкретната декларация се констатира, че в частта от същата, където
следва да се декларират обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, участникът е
поставил печат, но няма подпис на представляващия. По този начин участникът не е
декларирал конкретните обстоятелства.
Също така, участникът е премахнал от образеца на документа текста относно
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. По този начин участникът не е декларирал
обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, относно това дали е свързано лице с
възложителя „Булгартрансгаз“ ЕАД или със служители на ръководна длъжност в
организацията на възложителя, както и дали е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Липсата на декларирани обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от
ЗОП представлява несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за участие
в обществената поръчка.
2.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 4 000 лв.
2.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който е
описана изпълнена доставка, придружен с приемо-предавателен протокол, подписан от
двете страни, както и посочване на регистъра на АОП, удостоверяващи извършването на
доставката. На списъка е поставен печат, но няма подпис от представляващия участника.
Принципно, въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки
и след проверка в регистъра на АОП се констатира, че с описаната доставка участникът
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може да покрие минималното изискване за технически възможности, съгласно т.III.2.3.1
от обявлението на обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта
по обособена позиция №6, тъй като е описана доставка на автомобил със задвижване 4х4,
изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Същевременно, конкретният представен списък не може да бъде приет като валиден
изискуем документ по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като не е подписан от
представляващия участника, което е в несъответствие с изискванията на ЗОП и на
документацията за участие в обществената поръчка.
2.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
2.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
2.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
2.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
2.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
2.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т.2.1.1. и т. 2.3 по обособена позиция № 6 от
настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка, да замени представените документи или да представи нови, с
които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания, по отношение
на Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП и списъка на изпълнени доставки.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват с на
изискванията, поставени от възложителя по обособена позиция № 6.
3. Проверка на представените от участника „Мото-пфое” EOОД документи и
информация в плик №1 „Документи за подбор” по обособени позиции №1, №4
и №5
Участникът е представил отделни пликове №1 по трите обособени позиции, с което е
изпълнено изискването на чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП и изискванията на
възложителя от т. III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и тези от Указанията
за подготовка на оферта, част от документацията за участие в процедурата.
По обособена позиция №1
Участникът „Мото-пфое” EOОД няма да ползва подизпълнител.
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Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява от г-н Атанас Фурнаджиев, г-н
Димчо Николов и г-н Филип Пфое, като последният представлява дружеството
самостоятелно, а първият и вторият представляват дружеството заедно.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
3.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
3.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. Декларацията е подписана и от
тримата представляващи.
От декларираните обстоятелства от г-н Атанас Фурнаджиев и г-н Димчо Николов не са
налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
По отношение на частта от декларацията, в която са декларирани обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, т. 1 от ЗОП от страна на г-н Филип Пфое, се констатира следното:
В представената декларация, в частта й, в която са описани данните на Филип Пфое, е
описан документ за самоличност – паспорт, издаден в гр. Хамбург, Германия.
Същевременно, не са представени данни дали конкретното лице е установено в Република
България, и съответно комисията приема, че г-н Филип Пфое е лице, установено в
Германия.
В тази връзка се констатира, че от страна на Филип Пфое, в частта от декларацията, в
която са декларирани обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, са посочени съставите
на престъпления, изброени в цитираната разпоредба на ЗОП, но същевременно не е
декларирано дали тези обстоятелства са налице в държавата, в която лицето е
установено, в съответствие със съответния национален наказателен закон.
Посоченото е в несъответствие с изискванията на чл. 47, ал. 9 във връзка с чл. 48, ал. 1
от ЗОП, и с изискванията, посочени в образеца на декларацията (Образец О2), част от
документацията за участие.
3.2. Гаранция за участие – представена е банкова гаранция за сума в общ размер на 7 300
лева за обособени позиции № 1, 4 и 5 със срок на валидност 30.09.2015г.
В конкретният документ е посочено, че същият се издава и за трите посочени обособени
позиции, но в същия фигурира единствено цитираната в предходното изречение обща
сума, като липсва информация каква сума е предназначена за гаранция за участие по
всяка отделна позиция.
3.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който е
описана изпълнена доставка, придружен от референция, удостоверяваща извършването
на доставката.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референция се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена позиция №1, тъй като е
изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне
една доставка на микробус 8+1 места.
3.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
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участник (образец О4).
3.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
3.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
3.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
3.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
3.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т.3.1.1. и 3.2. по обособена позиция № 1 от
настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка, да замени представените документи или да представи нови, с
които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания, по отношение
на Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП и гаранцията за участие.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя обособена позиция № 1.
По обособена позиция № 4
3.1. Участникът е представил списък на документите и информацията съдържаща се в
офертата, в който е посочил, че изисканите от възложителя документи за обособената
позиция (идентични на документите, описани в т.3.1, 3.1.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. и 3.8.
по обособена позиция № 1 от настоящия протокол) са представени в плик №1 по
обособена позиция №1.
Комисията счита, че по този начин участникът е изпълнил изискванията на чл. 57, ал. 3,
изречение второ от ЗОП.
3.2. По конкретната обособена позиция участника е представил Списък на доставките
(образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, в който е описана изпълнена доставка,
придружена от референция, удостоверяваща извършването на доставката.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референция се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена позиция № 4, тъй като е
изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне
една доставка на автомобил с висока проходимост 4х4 (джип).
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Предвид горното, комисията с единодушно решение прие, че представените документи и
информация в плик № 1 по обособена позиция № 4 съответстват на изискванията,
поставени от възложителя, с изключение на представените в плик № 1 по обособена
позиция № 1 декларация, описана в т.3.1.1. по-горе, приложима за всички обособени
позиции, за които участникът е подал оферта, и на гаранцията за участие.
По обособена позиция № 5
3.1. Участникът е представил списък на документите и информацията съдържаща се в
офертата, в който е посочил, че изисканите от възложителя документи за обособената
позиция (идентични на документите, описани в т.3.1, 3.1.1., 3.2., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. и 3.8.
по обособена позиция № 1 от настоящия протокол) са представени в плик №1 по
обособена позиция №1.
Комисията счита, че по този начин участникът е изпълнил изискванията на чл. 57, ал. 3,
изречение второ от ЗОП.
3.2. По конкретната обособена позиция участника е представил Списък на доставките
(образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, в който е описана изпълнена доставка,
като относно референция за извършената доставка е посочено, че същата е представена в
плик №1 по обособена позиция №1.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референция се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена позиция №5, тъй като е
изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне
една доставка на лекотоварен автомобил.
Предвид горното, комисията с единодушно решение прие, че представените документи и
информация в плик № 1 по обособена позиция № 5 съответстват на изискванията,
поставени от възложителя, с изключение на представените в плик № 1 по обособена
позиция № 1 декларация, описана в т.3.1.1. по-горе, приложима за всички обособени
позиции, за които участникът е подал оферта, и на гаранцията за участие.

4. Проверка на представените от участника „Литекс Моторс” АД документи и
информация в плик №1 „Документи за подбор” по обособени позиции № 3 и
№4
Участникът е представил отделни пликове №1 по двете обособени позиции, с което е
изпълнено изискването на чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП и изискванията на
възложителя от т. III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и тези от Указанията
за подготовка на оферта, част от документацията за участие в процедурата.
По обособена позиция № 3
Участникът „Литекс Моторс” АД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
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по вписванията се установи, че участникът се представлява от управителя г-н Илия
Терзиев.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
4.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
4.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, подписана от управителя на
дружеството. От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до
отстраняване на участника.
4.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 2 000 лв.
4.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който са
описани изпълнени доставки, придружен с референции относно извършените доставки,
издадени от получателите.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референциите се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена позиция №3, тъй като е
изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне
една доставка на автомобил с висока проходимост 4х4 с товарен отсек (пикап).
4.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
4.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
4.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
4.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
4.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
4.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
Предвид изложеното, въз основа на представените документи и информация в плик № 1,
комисията с единодушно решение прие, че участникът отговаря на критериите за подбор,
включващи минималното изискване за технически възможности и изискванията, поставени
от възложителя в документацията за участие в процедурата по обособена позиция № 3.

По обособена позиция № 4
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Участникът „Литекс Моторс” АД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участникът се представлява от управителя г-н Илия
Терзиев.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
4.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
4.1.1. декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, подписана от управителя на
дружеството. От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да водят до
отстраняване на участника.
4.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 5 000 лв.
4.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който са
описани изпълнени доставки, придружен с референции относно извършените доставки,
издадени от получателите.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референциите се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена позиция №4, тъй като е
изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне
една доставка на автомобил с висока проходимост 4х4 (джип).
4.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
4.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
4.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
4.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
4.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
4.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
Предвид изложеното, въз основа на представените документи и информация в плик № 1,
комисията с единодушно решение прие, че участникът отговаря на критериите за подбор,
включващи минималното изискване за технически възможности и изискванията,
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поставени от възложителя в документацията за участие в процедурата по обособена
позиция № 4.

5. Проверка на представените от участника Обединение „Би Енд Пи Ауто”
документи и информация в плик №1 „Документи за подбор” по обособени
позиции № 1 и № 6
Участникът е представил отделни пликове №1 по двете обособени позиции, с което е
изпълнено изискването на чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП и изискванията на
възложителя от т. III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и тези от Указанията
за подготовка на оферта, част от документацията за участие в процедурата.
По обособена позиция № 1
Участникът Обединение „Би Енд Пи Ауто” няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника БУЛСТАТ номер, при проверка в регистър към
БУЛСТАТ, както и въз основа на представеният договор за дружество се установи, че
обединението включва следените участници: „София Франс Ауто” АД и „Ауто Бавария”
ООД, като представляващия обединението е г-жа Надя Божкова, а представляващият и
двамата участници в обединението е г-н Стоян Желев.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
5.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
5.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, представена от г-н Стоян Желев
в качеството му на представляващ „София Франс Ауто” АД.
Констатира се, че не е представена декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от
г-н Стоян Желев в качеството му на представляващ „Ауто Бавария” ООД, както и от г-жа
Надя Божкова в качеството й на представляващ обединението „Би Енд Пи Ауто”, което е в
несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за участие в обществената
поръчка.
5.1.2. Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП от г-н Стоян Желев в качеството му на
представляващ „София Франс Ауто” АД. Декларацията по чл. 47, ал. 8 от ЗОП е изискуема
в случай, че участник в процедурата ще използва подизпълнител при изпълнението на
поръчката. Предвид обстоятелството, че „София Франс Ауто” АД се явява участник в
обединение, което е участник в обществената поръчка, а не подизпълнител, както и
предвид обстоятелството, че въз основа на представената оферта е видно, че участникът
обединение „Би Енд Пи Ауто” няма да ползва подизпълнители, конкретната декларация не
се разглежда от комисията.
5.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 2 000 лв.
5.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който е
описана изпълнена доставка, както и е посочен регистъра на АОП, удостоверяващ
извършването на доставката.
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Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
извършена проверка в регистъра на АОП се констатира, че участникът отговаря на
минималното изискване за технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението
на обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена
позиция №1, тъй като е изпълнил през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата поне една доставка на микробус 8+1 места.
5.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
Декларацията е представена от г-н Стоян Желев в качеството му на представляващ
„София Франс Ауто” АД.
Констатира се, че не са представени декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от г-н Стоян
Желев в качеството му на представляващ „Ауто Бавария” ООД, както и от г-жа Надя
Божкова в качеството й на представляващ обединение „Би Енд Пи Ауто”, което е в
несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за участие в обществената
поръчка.
5.5. Декларация (образец О5) за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът в обединение „София
Франс Ауто” АД няма да ползва подизпълнители, подписана от представляващия „София
Франс Ауто” АД Стоян Желев. Представянето на такава декларация не е задължително в
случаите, в които няма да се ползва подизпълнител. Независимо от това, конкретният
документ може да бъде представян единствено от участник в процедурата, т.е. – в
конкретния случай би следвало да бъде представен/подписан от лицето, което
представлява обединение „Би Енд Пи Ауто” - г-жа Надя Божкова. Предвид горното и във
връзка с обстоятелството, че от цялостната оферта на участника е видно, че същият няма
да използва подизпълнители, конкретният документ не се разглежда от комисията.
5.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
5.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС).
Декларацията е представена от г-н Стоян Желев в качеството му на представляващ
„София Франс Ауто” АД.
Констатира се, че не е представена декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС от
г-н Стоян Желев в качеството му на представляващ „Ауто Бавария” ООД, което е в
несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за участие в обществената
поръчка.
5.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни.
В декларацията не е посочено от кога започва да тече срокът на валидност на офертата,
което е в несъответствие с изискванията на възложителя т.IV.3.6. от обявлението на
обществената поръчка, съгласно които изисквания срокът на валидност на офертата
следва да тече от крайния срок за получаване на офертите.
5.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17). Списъкът се отнася едновременно за
обособена позиция № 1 и обособена позиция № 6, което е в несъответствие с
изискванията на ЗОП и на документацията за участие в процедурата. Съгласно чл. 57, ал.
3, изречение второ от ЗОП, е необходимо във всеки от отделните пликове № 1 по
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обособените позиции да се съдържа отделен списък на документите. В тази връзка,
законът допуска в списъка по обособената позиция с по-голям пореден номер да се
отбелязва наличие на еднакви за обособените позиции документи в пликове № 1 по
обособената позиция с най-малък пореден номер, но не се допуска в представяне на един
общ списък за всички позиции в плик № 1 по обособената позиция с най-малък пореден
номер.
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т.5.1.1., 5.4, 5.7, 5.8 и 5.9 по обособена
позиция № 1 от настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията
на обществената поръчка, да замени представените документи или да представи нови, с
които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания, по отношение
на Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, декларацията по чл. 56, ал. 1, т.
6 от ЗОП, декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, декларацията,
съдържаща срок на валидност на офертата и списъка на документите и информацията,
съдържащи се в офертата.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя по обособена позиция № 1.
По обособена позиция № 6
Участникът Обединение „Би Енд Пи Ауто” няма да ползва подизпълнител.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
5.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
5.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, представена от г-н Стоян Желев
в качеството му на представляващ „Ауто Бавария” ООД.
Констатира се, че не е представена декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от
г-н Стоян Желев в качеството му на представляващ „София Франс Ауто” АД, както и от
г-жа Надя Божкова в качеството й на представляващ обединение „Би Енд Пи Ауто”, което
е в несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за участие в
обществената поръчка.
Следва да се отбележи, че декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП от г-н Стоян
Желев в качеството му на представляващ „София Франс Ауто” АД е налична в плик 1 по
обособена позиция 1, но същевременно участникът не е представил отделен списък в
плик 1 по обособена позиция 6, съгласно чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП, в който
списък да бъде отбелязано, че конкретният документ се съдържа в плика по обособената
позиция 1.
5.1.2. Декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП от г-н Стоян Желев в качеството му на
представляващ „Ауто Бавария” ООД. Декларацията по чл. 47, ал. 8 от ЗОП е изискуема в
случай, че участник в процедурата ще използва подизпълнител при изпълнението на
поръчката. Предвид обстоятелството, че „Ауто Бавария” ООД се явява участник в
обединение, което е участник в обществената поръчка, а не подизпълнител, както и
предвид обстоятелството, че въз основа на представената оферта е видно, че участникът
обединение „Би Енд Пи Ауто” няма да ползва подизпълнители, конкретната декларация не
се разглежда от комисията.
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5.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 4 000 лв.
5.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който са
описани изпълнени доставки, с приложени към него заверени копия от сключени договори
за доставки.
В представения списък са описани договори за доставка на автомобили със задвижване
4х4, за които е посочено, че са изпълнени в последните три години, считано от датата на
подаване на офертата.
По отношение на един от договорите, за който в списъка е посочено, че е изпълнен от
„Ауто Бавария” ООД, се констатира, че в самият договор е посочен друг изпълнител –
„Камор Ауто” ООД, предвид което с конкретният договор участникът не доказва
съответствие с минималното изискване за технически възможности.
Принципно, с останалите посочени договори участникът би могъл да покрие минималното
изискване по обособената позиция. Същевременно, във всички приложени копия на
договори се констатира, че в същите е предвидена „приблизителна дата на доставка”,
която във всеки един случай се явява дата, последваща датата на сключване на
съответния договор. В тази връзка, въпреки че договорите се явяват документи, издадени
едновременно от доставчик и получател, се констатира, че сами по себе си договорите не
представляват документи, от които да е видно, че доставката е действително извършена,
а единствено дават информация, че страните по съответен договор са договорили
доставката да бъде извършена в един бъдещ момент. В тази връзка, комисията, въз
основа на така представените документи, не разполага с достатъчна информация, въз
основа на която да прецени дали участникът действително е извършил конкретните
доставки, и съответно дали участникът отговаря на минималното изискване за технически
възможности по обособената позиция.
5.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
Декларацията е представена от г-н Стоян Желев в качеството му на представляващ „Ауто
Бавария” ООД.
Констатира се, че не са представени декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от г-н Стоян
Желев в качеството му на представляващ „София Франс Ауто” АД, както и от г-жа Надя
Божкова в качеството й на представляващ обединение „Би Енд Пи Ауто”, което е в
несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за участие в обществената
поръчка.
Следва да се отбележи, че декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от г-н Стоян Желев в
качеството му на представляващ „София Франс Ауто” АД е налична в плик 1 по
обособена позиция 1, но същевременно участникът не е представил отделен списък в
плик 1 по обособена позиция 6, съгласно чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП, в който
списък да бъде отбелязано, че конкретният документ се съдържа в плика по обособената
позиция 1.
5.5. Декларация (образец О5) за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът в обединение „Ауто
Бавария” ООД няма да ползва подизпълнители, подписана от представляващия „Ауто
Бавария” ООД Стоян Желев. Представянето на такава декларация не е задължително в
случаите, в които няма да се ползва подизпълнител. Независимо от това, конкретният
документ може да бъде представян единствено от участник в процедурата, т.е. – в
конкретния случай би следвало да бъде представен/подписан от лицето, което
представлява обединение „Би Енд Пи Ауто” - г-жа Надя Божкова. Предвид горното и във
връзка с обстоятелството, че от цялостната оферта на участника е видно, че същият няма
стр. 15 от 25

да използва подизпълнители, конкретният документ не се разглежда от комисията.
5.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
5.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС).
Декларацията е представена от г-н Стоян Желев в качеството му на представляващ „Ауто
Бавария” ООД.
Констатира се, че не е представена декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС от
г-н Стоян Желев в качеството му на представляващ „София Франс Ауто” АД, което е в
несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за участие в обществената
поръчка.
Следва да се отбележи, че декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС от г-н
Стоян Желев в качеството му на представляващ „София Франс Ауто” АД е налична в плик
1 по обособена позиция 1, но същевременно участникът не е представил отделен списък в
плик 1 по обособена позиция 6, съгласно чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП, в който
списък да бъде отбелязано, че конкретният документ се съдържа в плика по обособената
позиция 1.
5.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни.
В декларацията не е посочено от кога започва да тече срокът на валидност на офертата,
което е в несъответствие с изискванията на възложителя т.IV.3.6. от обявлението на
обществената поръчка, съгласно които изисквания срокът на валидност на офертата
следва да тече от крайния срок за получаване на офертите.
5.9. В плик №1 по обособена позиция № 6 не е представен отделен списък на
документите и информацията, съдържащи се в офертата. Както беше отбелязано по-горе
в настоящия протокол, участникът е представил един общ списък в плик №1 по обособена
позиция № 6. Горното представлява несъответствие с изискването на чл. 57, ал. 3,
изречение второ от ЗОП и с изискванията от документацията за участие.
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т. 5.1.1., 5.3, 5.4, 5.7, 5.8 и 5.9 по обособена
позиция № 6 от настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията
на обществената поръчка, да замени представените документи или да представи нови, с
които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания, по отношение
на Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, списъка на доставките и
приложенията към него, декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, декларацията по чл. 3,
т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, декларацията, съдържаща срок на валидност на офертата
и списъка на документите и информацията, съдържащи се в офертата.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя по обособена позиция № 6.
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6. Проверка на представените от участника „Автомотор Корпорация” АД
документи и информация в плик №1 „Документи за подбор”
Участникът е представил един общ плик №1, като е написал върху него, че същия се
отнася за обособена позиция № 1 и № 5.
По този начин участникът не е изпълнил изискването за представяне на отделни пликове
№1 по обособените позиции, за които участва, във връзка с разпоредбата на чл. 57, ал. 3,
изречение второ от ЗОП и изискванията на възложителя от т. III.2.1. от обявлението за
обществената поръчка и тези от Указанията за подготовка на оферта, част от
документацията за участие в процедурата. Във връзка с цитираната разпоредба на ЗОП,
действащата (както към момента на обявяване на обществената поръчка, така и към
момента на съставяне на настоящия протокол) редакция на закона не предвижда
възможност за представяне на общ плик № 1 за отделни обособени позиции, за които
участва конкретен участник, дори и в случаите на пълно съвпадение на документите за
подбор по обособените позиции. Отделно от това, в конкретната обществена поръчка,
съгласно условията от документацията на същата, няма пълно съвпадение на документите
за подбор по обособените позиции. Предвид горното се констатира, че участникът не е
спазил императивната разпоредба на чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП, като порокът
на офертата е от такъв характер, че не може да бъде коригиран по реда на чл. 68, ал. 9
или ал. 11 от ЗОП.
Следва да се има предвид, че в случай, че участникът не беше поставил върху общия
плик № 1 означение за кои обособени позиции се отнася този плик, въз основа на горната
констатация участникът би следвало да бъде предложен за отстраняване по всички
обособени позиции, за които участва. В конкретния случай, участникът е отбелязал върху
плика, че същият се отнася за обособена позиция № 1 и № 5. В тази връзка, комисията
счита, че участникът следва да бъде допуснат до разглеждане на документите в плик №1,
отнасящи се до обособената позиция с най-малък пореден номер - обособена позиция №
1, като приема представения плик № 1 като такъв, представен за обособената позиция с
най-малък пореден номер, за която е подал оферта участникът.
Също така, комисията счита, че участникът следва да бъде предложен за отстраняване от
процедурата по обособената позиция с по-голям пореден номер, за която участва, а
именно – обособена позиция № 5, като документите за същата позиция, представени в
общия плик № 1, не следва да бъдат разглеждани.
Въз основа на така изложеното, комисията пристъпи към разглеждане на документите в
плик 1, отнасящи се до обособена позиция № 1, като взе решение да не разглежда
документите в плик 1, отнасящи се до обособена позиция № 5, както и да предложи
участникът за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 5.
По обособена позиция № 1
Участникът „Автомотор Корпорация” АД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участникът се представлява от г-н Кирил Сандов, г-жа
Олга Сандова-Кръстева и г-жа Ива Манолова поотделно.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
6.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
6.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП.
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Представени са 3 броя декларации и от тримата представляващи.
Констатира се , че в декларациите се съдържат само обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1
от ЗОП, като липсва деклариране на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2, 3 и 4 от ЗОП и
по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.
Горното се явява в несъответствие с изискванията на ЗОП и на документацията за участие
в обществената поръчка.
6.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 2 000 лв.
6.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който са
описани изпълнени доставки, придружен с референции относно извършените доставки,
издадени от получателите.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референциите се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена позиция №1, тъй като е
изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне
една доставка на микробус с 8+1 места.
6.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
Декларацията е представена от г-жа Олга Сандова-Кръстева.
Констатира се, че не са представени декларации по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от г-н Кирил
Сандов и г-жа Ива Манолова, което е в несъответствие с изискванията на ЗОП и на
документацията за участие в обществената поръчка.
6.5. Декларация (образец О5) за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се
предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да ползва
подизпълнители.
6.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
6.7. Констатира се, че от участника не е представена 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 (ЗИФОДРЮПДРС).
6.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 90 дни, от
крайният срок за получаване на офертите.
Посоченият срок е в несъответствие с изискванията на възложителя по т.IV.3.6. от
обявлението на обществената поръчка, съгласно която срокът на валидност на офертата
следва да е не по-малко от 180 дни, считано от датата за получаване на офертите.
6.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (образец О17).
6.10. Участникът е представил в плик №1 декларация със списък на сервизите, с които
разполага. Съгласно документацията за участие, конкретният документ не се изисква да
бъде представен в плик №1 и в тази връзка не се разглежда от комисията.
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т.6.1.1., 6.4, 6.7 и 6.8 по обособена позиция
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№ 1 от настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка, да замени представените документи или да представи нови, с
които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания, по отношение
на Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, декларациите по чл. 56, ал. 1, т.
6 от ЗОП, декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и декларацията,
съдържаща срок на валидност на офертата.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя по обособена позиция № 1.
По обособена позиция № 5
Въз основа на изложеното по-горe в настоящия протокол, комисията не разглежда
документите в плик 1, отнасящи се до обособена позиция № 5, като взе решение да
предложи участникът за отстраняване от процедурата по обособена позиция № 5.
7. Проверка на представените от участника „Дженеръс Ауто” ЕАД документи и
информация в плик №1 „Документи за подбор” по обособена позиция №1
Участникът „Дженеръс Ауто” ЕАД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява от г-жа Мира Янкова, г-жа
Симона Александрова и г-н Хари Агайн, „винаги двама заедно”.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
7.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
7.1.1. Декларация по чл. 56, ал.
1, т. 1, буква „б” от ЗОП. От декларираните
обстоятелства не са налице такива, които да водят до отстраняване на участника.
7.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 2 000 лв.
7.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който е
описана изпълнена доставка, придружен с удостоверение от получателя удостоверяващо
извършването на доставката.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
удостоверението от получателя се констатира, че участникът отговаря на минималното
изискване за технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на
обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена
позиция №1, тъй като е изпълнил през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата поне една доставка на микробус 8+1 места.
7.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4) Декларацията е представена от г-жа Мира Янкова и г-н Хари Агайн
в качеството им на представляващи участника.
Констатира се, че не е представена декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от г-жа
Симона Александрова, което е в несъответствие с изискванията на ЗОП и на
документацията за участие в обществената поръчка.
7.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
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ползва подизпълнители.
7.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
7.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
7.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
7.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т. 7.4 от настоящия протокол, на участника се
предоставя възможност в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в
обявлението и документацията на обществената поръчка, да замени представените
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от
възложителя изисквания, по отношение на декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя по обособена позиция № 1.
8. Проверка на представените от участника „Булвария Холдинг” ЕАД, гр.София
документи и информация в плик №1 „Документи за подбор” по обособена
позиция №1
Участникът „Булвария Холдинг” ЕАД, гр.София няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява от г-н Асен Асенов.
Същевременно, в раздел „прокура” е посочено, че дружеството се представлява от
председателя и/или изпълнителния член на Съвета на директорите, и от прокуриста –
„заедно или поотделно всеки един от тях”.
В тази връзка, дружеството се представлява от членовете на съвета на директорите Асен
Асенов, Асен Минчев и Кристиян Радуков ( който се явява и прокурист на дружеството).
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
8.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
8.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП.
При преглед на представената декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП се
установи, че в частта от нея, в която трите лица, представляващи дружеството, са
декларирали обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, са оставени пояснителните
текстове, поставени в скоби, които се съдържат в образеца на документа. По този начин
са декларирани взаимно изключващи се обстоятелства - че участникът няма задължения
по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК и няма задължения за данъци или вноски за
социалното осигуряване и едновременно с това, че участникът има задължения по
смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, като е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
Липсва деклариране на конкретните обстоятелства от лицата, подписали декларациите
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относно това, дали участникът няма задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от
ДОПК и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване или съответно
има задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, за които е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията.
В тази част от декларацията следва да се посочат конкретните обстоятелства, т. е. един
от двата възможни варианта, дадени в образеца на документа: наличие на задължения,
които са разсрочени (или отсрочени) или липса на задължения, а в конкретния случай
това не е изпълнено. В тази връзка декларациите по 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП не
съответства на чл. 47, ал. 9 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, както и на
изискванията на възложителя.
8.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 2 000 лв.
8.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който е
описана изпълнена доставка, придружен с референция от получателя удостоверяваща
извършването на доставката.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референцията от получателя се констатира, че участникът отговаря на минималното
изискване за технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на
обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена
позиция №1, тъй като е изпълнил през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата поне една доставка на микробус 8+1 места.
8.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4). От декларираните обстоятелства не са налице такива, които да
водят до отстраняване на участника.
8.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
8.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
8.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
8.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
8.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т. 8.1.1. от настоящия протокол, на участника
се предоставя възможност в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в
обявлението и документацията на обществената поръчка, да замени представените
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от
възложителя изисквания, по отношение на декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б”
от ЗОП.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя по обособена позиция № 1.
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9. Проверка на представените от участника „Еспас Ауто” ООД документи и
информация в плик №1 „Документи за подбор” по обособени позиции №5 и №7
Участникът е представил отделни пликове №1 по двете обособени позиции, с което е
изпълнено изискването на чл. 57, ал. 3, изречение второ от ЗОП и изискванията на
възложителя от т. III.2.1. от обявлението за обществената поръчка и тези от Указанията
за подготовка на оферта, част от документацията за участие в процедурата.
По обособена позиция №5
Участникът „Еспас Ауто” ООД няма да ползва подизпълнител.
Съгласно посоченият от участника ЕИК, при проверка в Търговския регистър към Агенция
по вписванията се установи, че участника се представлява от г-н Йордан Бадьоков и г-н
Асен Асенов, заедно и поотделно.
Представените в плик № 1 „Документи за подбор” документи и информация са, както
следва:
9.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, съдържаща представяне на
участника, с включена изискуемата информация и приложена към нея:
9.1.1. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП.
При преглед на представената декларация по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП се
установи, че в частта от нея, в която представляващите дружеството – г-н Асен Асенов и
г-н Йордан Бадьоков са декларирали обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, са
оставени пояснителните текстове, поставени в скоби, които се съдържат в образеца на
документа. По този начин са декларирани взаимно изключващи се обстоятелства - че
участникът няма задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК и няма
задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване и едновременно с това, че
участникът има задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, като е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията.
Липсва деклариране на конкретните обстоятелства от лицата, подписали декларациите
относно това, дали участникът няма задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от
ДОПК и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване или съответно
има задължения по смисъла на чл. 162. ал. 2, т. 1 от ДОПК, установени с влязъл в сила
акт на компетентен орган, за които е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията.
В тази част от декларацията следва да се посочат конкретните обстоятелства, т. е. един
от двата възможни варианта, дадени в образеца на документа: наличие на задължения,
които са разсрочени (или отсрочени) или липса на задължения, а в конкретния случай
това не е изпълнено. В тази връзка декларациите по 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП не
съответства на чл. 47, ал. 9 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗОП, както и на
изискванията на възложителя.
9.2. Гаранция за участие под формата на депозит в размер на 300 лв.
9.3. Списък на доставките (образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в който е
описана доставка. Към списъка е представена референция от посочения в списъка
получател.
Принципно, описаната доставка на лекотоварен автомобил отговаря на минималното
изискване за технически възможности.
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Същевременно, в списъка е посочено, че доставката е извършена на 11.09.2015г., която
дата все още не е настъпила.
В тази връзка, въз основа на посочената в списъка дата изпълнение на доставката,
участникът не отговаря на изискванията на възложителя съгласно т.III.2.3.1 от
обявлението на обществената поръчка и т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по
обособена позиция №5.
9.4. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от участника за липса на свързаност с друг
участник (образец О4).
Декларацията е представена от г-н Йордан Бадьоков в качеството му на един от
представляващите участника.
Констатира се, че не е представена декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП от другия
управител - г-н Асен Асенов, което е в несъответствие с изискванията на ЗОП и на
документацията за участие в обществената поръчка.
9.5. Декларация (образец О5) от участника за видовете работи от предмета на поръчката,
които ще се предложат на подизпълнители, в която е посочено, че участникът няма да
ползва подизпълнители.
9.6. Декларация (образец О8) от участника за приемане на условията в проекта на
договор;
9.7. Декларация (образец О9) от участника 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 (ЗИФОДРЮПДРС). От декларираните обстоятелства не са налице такива,
които да водят до отстраняване на участника.
9.8. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата, с посочен срок – 180 дни,
считано от крайния срок за получаване на офертите.
9.9. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
представляващия участника (образец О17).
На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП и във връзка с констатираните от комисията
несъответствия с критериите за подбор по т. 9.1.1., 9.3. и т.9.4. по обособена позиция №
5 от настоящия протокол, на участника се предоставя възможност в съответствие с
изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията на
обществената поръчка, да замени представените документи или да представи нови, с
които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя изисквания, по отношение
на декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП, списъка на доставките и
декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП.
По отношение на останалите представени документи и информация в плик № 1 на
участника, комисията с единодушно решение прие, че същите съответстват на
изискванията, поставени от възложителя по обособена позиция № 5.
По обособена позиция №7
9.1. Участникът е представил списък на документите и информацията съдържаща се в
офертата, в който е посочил, че изисканите от възложителя документи за обособената
позиция (идентични на документите, описани в т.9.1, 9.1.1., 9.2., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. и 9.8.
по обособена позиция № 5 от настоящия протокол) са представени в плик №1 по
обособена позиция №5.
Комисията счита, че по този начин участникът е изпълнил изискванията на чл. 57, ал. 3,
изречение второ от ЗОП.
9.2. По конкретната обособена позиция участника е представил Списък на доставките
(образец О15), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
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посочване на стойностите, датите и получателите, в който е описана изпълнена доставка,
придружена от референция, удостоверяваща извършването на доставката.
Въз основа на информацията в представения от участника списък на доставки и
референция се констатира, че участникът отговаря на минималното изискване за
технически възможности, съгласно т.III.2.3.1 от обявлението на обществената поръчка и
т.14.1. от Указанията за подготовка на оферта по обособена позиция № 7, тъй като е
изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне
една доставка на автобус.
Предвид горното, комисията с единодушно решение прие, че представените документи и
информация в плик № 1 по обособена позиция № 7 съответстват на изискванията,
поставени от възложителя, с изключение на представените в плик № 1 по обособена
позиция № 5 декларации, описани в т.9.1.1. и т.9.4. по-горе, приложими за всички
обособени позиции, за които участникът е подал оферта по обособена позиция № 7.

II. Срок и условия за представяне на допълнителни документи от участниците, с оглед
установените от комисията липсващи документи, несъответствия с критериите за подбор
и/или други нередовности:
Допълнителните документи се представят и входират от участниците в деловодството на
„Булгартрансгаз” ЕАД на адрес: гр. София 1336, ж.к. „Люлин 2”, бул. „Панчо Владигеров”
№ 66, в срок от пет работни дни (не по-късно от 17:00 ч. местно време на последния ден
от срока) от датата на получаване на настоящия протокол.
Допълнителните документи по чл. 68, ал. 9 от ЗОП следва да бъдат представени в
съответствие с изискванията на възложителя, посочени в т. 26 от Указания за подготовка
на офертата, а именно: в запечатан плик от участника лично или от упълномощен от него
представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска
служба. Върху плика участникът посочва следните означения: „Допълнително
представяне на документи” в процедура за възлагане на обществена поръчка с изписан
предмет на поръчката, идентификационния й номер, даден от възложителя, име на
участника.
Ако участниците изпращат документи чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за сметка на всеки участник. В този случай той следва да изпрати
документите по такъв начин, че да се обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес
преди изтичане на горепосочения срок. Рискът от забава или загубване на плика с
допълнителните документи е за участника.
Комисията не се ангажира да съдейства за пристигането на пликовете с документите на
адреса и в срока, определен в настоящия протокол. Участниците не могат да искат от
комисията съдействия като: освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
В случай, че документи за участник, не бъдат представени в определения срок или бъдат
представени, но не отговарят на изискванията и условията от документацията за участие
в процедурата във връзка с тяхното съдържание, комисията ще предложи на възложителя
офертата на участника за отстраняване от процедурата.
Всички констатации в настоящия протокол са взети с единодушно решение на всички
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