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П Р О Т О К О Л № 1 

 

на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки /ППЗОП/ 

 

                 от дейността на комисията назначена със Заповед № 575/28.09.2016г. на 

Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, на основание чл.103, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ППЗОП/, по повод открита обществена поръчка на основание 

чл.187, ал.1 от ЗОП- събиране на оферти с обява на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с 

предмет: „Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на МПС, собственост на „БДЖ 

- Товарни превози" ЕООД” за период от 1/една/ година”, разделена на 7 обособени позиции, 

публикувана на профила на купувача, с рег. № 02-32-4/30.08.2016г. и Информация за 

публикуваната обява с рег. №02-32-4-1/30.08.2016 г., с ID № 9054956 в раздела на 

електронната услуга „Информации за обяви” от  Портала за обществените поръчки /ПОП/ 

към Агенцията за обществени поръчки /АОП/, както и Информация за удължаване срока за 

получаване на оферти за обособени позиции №№ 1 до 6 вкл., с рег. №02-32-4-5/13.09.2016 

г. и с ID № 9056483, и в изпълнение на одобрен Доклад с рег. № 02-10-250/01.06.2016 г. от 

Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. 

Състав на комисията, съгласно Заповед № 575/28.09.2016г.  на Управителя на 

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД, както следва: 

 Председател: 1. Ивана Велева- експерт в отдел „Обществени поръчки и проекти” 

на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

Членове: 

2. Борислав Георгиев- главен експерт в отдел „Обща администрация“, дирекция 

„Финанси и администрация” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

3. Десислава Вълкова- старши счетоводител в отдел „Счетоводство”, дирекция „Финанси 

и администрация” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

- резервни: 

Резервен председател: 1. Младен Младенов – старши експерт в отдел  „Обществени 

поръчки и проекти” при „БДЖ-Товарни превози” ЕООД;    

Резервни членове: 

2. Ивайло Николов- шофьор-механик в отдел „Обща администрация“, дирекция 

„Финанси и администрация” на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД; 

3. Кремена Стоянова- старши счетоводител в отдел „Счетоводство”, дирекция „Финанси и 
администрация на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. 
 На дата 29.09.2016г., в 13:00 часа, в съответствие с предвидените в Обявата на 

обществената поръчка и Информацията за удължаване срока за получаване на оферти за 

обособени позиции №№ 1 до 6 вкл., условия за отваряне на офертите, назначената от 

възложителя комисия се събра на първо свое заседание. 

 На основание чл.54, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл.188, ал.3 от ЗОП комисията 

започна своята работа по разглеждане на постъпилите оферти в открито заседание, след 

като в съответствие с изискването на чл.48, ал.6 от ППЗОП председателят представи на 

членовете на комисията приемо-предавателен протокол с рег. №02-32-4-6/29.09.2016 г. 

/ведно с приложени към него два броя списъци на участниците и представилите оферти/, 

подписан между него и  представител на деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД. 

Комисията констатира, че в първоначално определеният срок (до 16:45часа на 12.09.2016 г.) 

за получаване на оферти, визиран в обявата на настоящата обществена поръчка с рег. № 02-

32-4-1/ 30.08.2016г. са получени следните оферти: 
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№ по ред на 

получаване в 

деловодството 

на 

Възложителя 

вх.№, дата и час на 

получаване на 

офертата 

Обособена позиция Наименование на 

участника 

 

1.  

 

02-32-4-2/ 

07.09.2016г.;                 

в 11:20 часа 

 

Участникът е подал оферта за 

обособена позиция №7 

„Доставка на резервни части, 

поддръжка и ремонт на 19 бр. 

МПС за гр. София”. 

 

„КАРИО” ООД, 

 

2. 

 

02-32-4-3/ 

10.09.2016г.;                      

в 09:40 часа 

 

Участникът е подал оферта за 

обособена позиция №7 

„Доставка на резервни части, 

поддръжка и ремонт на 19 бр. 

МПС за гр. София”. 

 

„ЕКСПРЕС СЪРВИЗ 

2014” ООД 

 

3. 

 

 

02-32-4-4/ 

10.09.2016г.,                       

в 10:40 часа 

Участникът е подал оферта за 

обособена позиция №7 

„Доставка на резервни части, 

поддръжка и ремонт на 19 бр. 

МПС за гр. София”. 

 

„ПРЕМИУМ 

ЛУБРИКАНТС” ЕАД 

  

 Комисията констатира, че в срокът съгласно раздел III от Информация за 

удължаване срока за получаване на оферти по обособени позиции №№ 1 до 6 включително, 

публикувана на „Профила на купувача” с рег. №02-32-4-5/13.09.2016 г. и с ID № 9056483 в 

раздела на електронната услуга „Информации за обяви” от  ПОП към АОП, а именно до 

16:45 часа на 19.09.2016 г., не са получени други оферти, освен посочените по-горе в 

настоящия протокол.  

На основание чл.51, ал.8 от ППЗОП председателят и членовете на комисията 

подписаха декларации за липса на обстоятелства по чл.103, ал.2 от ЗОП, които са 

неразделна част от настоящия протокол. 

 На публичната част на заседанието на комисията по отваряне на офертите на 

участниците в обществената поръчка не присъстваха участници или техни упълномощени 

представители, представители на средствата за масово осведомяване или други лица при 

спазване на установения режим за достъп до сградата на “БДЖ–Товарни превози” ЕООД. 

Посоченото обстоятелство се удостоверява от приложения към настоящия протокол, списък 

на участниците, съставен на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП. 

Председателят на комисията запозна членовете й с произтичащите от императивните 

разпоредби на ЗОП и ППЗОП, и с предоставените им от възложителя правомощия, с оглед 

на което поредността на действията и проверките, които комисията извърши е следната: 

Действия и проверки по отношение на всяка една от офертите: 

1. Комисията проверява за целостта и вида на представената оферта в съответствие с 

изискванията на Възложителя, съгласно обявата на обществената поръчка. Председателят 

на комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и 

оповестява тяхното съдържание. На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП председателят обявява 

и ценовите предложения на участниците. 

2. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 

предложение и ценовото предложение от офертата на съответния участник.  

3. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото предложение и ценовото предложение. В конкретния 

случай, поради обстоятелството, че на публичната част от заседанието на комисията не 

присъстват участници или техни упълномощени представители, представители на 
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средствата за масово осведомяване или други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата на “БДЖ–Товарни превози” ЕООД, посочените документи се подписаха 

единствено от трима от членовете на комисията. 

След извършване на горепосочените действия публичната част от заседанието на 

комисията приключи в 13:30 часа, като с оглед служебните ангажименти на членовете на 

комисията председателят насрочи следващо заседание на дата 24.10.2016 г., в 10:00 часа. 

Комисията продължи своето заседание при закрити врата в насрочените от 

председателя ден и час, с разглеждане на  документите от офертите на участниците за 

съответствието им с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от Възложителя в обявата на обществената поръчка. В резултат на 

извършените проверки, комисията констатира следното: 
а/ На първо място по отношение на участник  № 1 „КАРИО” ООД, с оферта с рег.№ 

02-32-4-2/07.09.2016г.; в 11:20 часа, за обособена позиция №7 „Доставка на резервни части, 

поддръжка и ремонт на 19 бр. МПС за гр. София”, както следва: 

ОФЕРТА № 1 ОТ УЧАСТНИК: „КАРИО” ООД, ЕИК:200507646 

 
ПОСТЪПИЛА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД: 
С РЕГ. № 02-32-4-2/07.09.2016Г.; В 11:20 ЧАСА 

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПОДДРЪЖКА И 

РЕМОНТ НА 19 БР. МПС ЗА ГР. СОФИЯ” 
ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА. 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА 

СЪДЪРЖА-НИЕТО НА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

ДА/  

коментар 

НЕ/  

коментар 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна 

опаковка, която е с ненарушена цялост и е коректно 

надписана. Видът на офертата отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

ДА 

 

Офертата на участниците не следва да съдържа 

отделно запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, т.е ценовите 

предложения на участниците могат да не се 

представят в отделен запечатан плик в опаковката. 

В офертата си участниците не поставят опис на 

документите, съдържащи се в нея. 

Забележка: Предоставянето от страна на 

участниците на отделен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”, съдържащ ценовото 

предложение, както и на опис на документите, 

които се съдържат в офертата не е основание за 

отстраняване на участниците на основание чл.107, 

т. 2, буква „а” от ЗОП. 

ДА,  

съдържанието на офертата на 

участника е представено в 

запечатана, непрозрачна опаковка, без 

наличието на отделен плик, съдържащ 

ценовото му предложение. 

 

 

  Участникът 

по своя 

преценка е 

представил 

опис на 

документите, 

които се 

съдържат в 

офертата му. 

НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ  

ДОКУМЕНТИ:  

документите са представени от участника в 

оригинал, а представените документи с издател 

компетентен орган или трето лице са представени в 

оригинал или заверено от участника копие, с 

подпис на лицето представляващо участника или на 

пълномощника и е положен мокър печат. 

 

ДА,  

    съгласно разпоредбата на 

   чл.40, ал.2, т.3, изр. първо от   

  ППЗОП всички документи от 

офертата на  

  участника са подадени и съдържат 

 подпис и мокър печат на 

представляващия дружеството по 

търговска регистрация. 
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 Административни сведения за участника 

/Приложение №3 към настоящата обява/. 

 

ДА,  
участникът е представил 

административни сведения по 

Приложение № 3 в оригинал.                                              

 

При участник- обединение- копие на договора за 

обединение, а когато в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва 

представляващият; 

При участник обединение, което не е юридическо 

лице - копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, 

съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо документите в офертата (оригинал) – 

представя се, когато офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация, а от упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да съдържа 

всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише 

офертата и да представлява участника в 

обществената поръчка. 

 

НЕПРИЛОЖИМО-                 

Документите в офертата са подписани 

от представляващия 

    участника по търговска регистрация 

 

 Декларации по чл.97, ал.5 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки за 

липса на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП 

/Приложения №№ 4 и 5 към обявата на 

обществената поръчка/. 

ДА, 
 участникът е представил  

 съответните образци на  декларации в 

оригинал 
 

 

 Декларация по Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружества регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици /Приложение № 6 към обявата на 

обществената поръчка/. 

ДА,  
участникът е представил  
  декларация в оригинал 

  от представляващия участника по 

търговска регистрация. 
 

 

Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, които 

са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, придружен с минимум едно 

удостоверение за добро изпълнение, с посочване на 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания /Приложение № 7 към обявата на 

обществената поръчка/. 
 

ДА, 

 участникът е приложил следните 

доказателства:   

  1. Референция от националният 

  център по трансфузионна 

хематология; 

     2. Референция от Комендантство на 

МО с peг. № 88/ 22.01.2015; 

  3. Референция от изпълнителна 

агенция „Военни клубове и военно-

почивно дело”. Документите са 

представени с гриф „вярно с 

оригинала”, съдържат подпис и мокър 

печат на участника. 
 

 

Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП, за 

инструментите, съоръженията и техническото 

оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от 

ДА, 
 участникът е представил  

  съответната декларация в оригинал, 

като е посочил, че  
  ползваната от  него сервизна база е 
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представляващия участника по търговска 

регистрация /Приложение № 8 към обявата на 

обществената поръчка/. 

 

наета, декларирал е, че разполага с 

минимално изискуемото от 

Възложителя оборудване, като е  
посочил е изрично 

   кое е собствено и кое е наето. 

Участникът е описал подробно 

оборудването, с което разполага.  
в табличен вид и е посочил изрично 

кое е собствено и кое е наето. 
Техническо предложение /Приложение № 9 към 

обявата на обществената поръчка/. 

 

ДА,  
участникът е представил 

Техническо предложение по образеца 

към обявата в оригинал, като 

предлага да изпълни поръчката при 

следните условия:  

- Участникът е посочил 

местонахождението на наетата от 

него сервизна база; 

- Предложил е гаранционен срок, 

както следва: 

а/ за извършено техническо 

обслужване - 12 месеца; 

б/ за извършените ремонтни 

дейности – 13 месеца, но не по - 

кратък от 12 /дванадесет/ 

месеца); 

в/  на вложени резервни части - 

не по-кратък от дадения от 

производителя срок. 

 

Ценово предложение /Приложение № 10 към 

обявата на обществената поръчка/. 

 

ДА,  

участникът е представил ценово 

предложение по образеца към обявата 

в оригинал, като предлага да 

изпълни поръчката при следните 

условия: 

-Цената за вложен труд за 1 (един) 

сервизен час, за изпълнение на 

дейностите по услугата, в размер на 7 

(седем) лева без ДДС; 
- Търговската отстъпка в  размер на 

30 % (отстъпката, следва да бъде 

изписана в процент - цяло число) от 

цената без ДДС на вложените в 

ремонта резервни части и 

консумативи, доставяни на дребно, 

валидни към момента на извършване 

на ремонта. Търговската отстъпка ще 

бъде постоянна за целия срок на 

действие на договора. 

 

Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП /Приложение                     

№ 12 към обявата на обществената поръчка/. 

ДА,  
участникът е представил  

  съответната декларация в оригинал. 
Участникът е декларирал, че няма да 

използва подизпълнители за 

изпълнението на поръчката. 
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Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор /Приложение № 13 към обявата 

на обществената поръчка/. 

 

ДА,  
участникът е представил  

  съответната декларация в оригинал и 

е декларирал, че е съгласен с клаузите 

на проекта на договор - Приложение 

№ 13 към обявата на обществената 

поръчка 

 

Декларация за срока на валидност на офертата 

/Приложение № 14 към обявата на обществената 

поръчка/. 

 

ДА,  
участникът е представил  

  съответната декларация в оригинал. 

Декларирал е, че срока на валидността 

на офертата му е 90 календарни дни, 

считано от крайния срок за 

получаване на оферти определен от 

Възложителя. 

 

Участникът следва да представи на електронен 

носител информация за работните операции и 

тяхната продължителност (времетраене) за 

съответната марка и модел МПС, включени в 

обособената/ите позиция/и, за която/които подава 

оферта. 

ДА, 

 участникът е представил 

      oптичен носител (CD-R) диск- 

    1 бр., с информация за работните 

операции и тяхната продължителност 

(времетраене) 

 

Участникът  трябва да разполага със софтуерен 

продукт /система за управление и проследяване на 

доставките и извършените ремонтни дейности/, 

съхраняващ подробни досиета на автомобилите за 

извършените ремонти по тях. 
Доказване: Описание на софтуерен продукт 

/системата за управление и проследяване на 

доставките и извършените ремонтни дейности на 

МПС/, съхраняващ подробни досиета на 

автомобилите за извършените ремонти по тях. 

ДА, 

 участникът е представил  

  подробно описание на софтуерен 

продукт в оригинал от 13 страници. 

 

Електронен носител /диск с всички документи от 

офертата сканирани последователно във файл в PDF 

формат. 

ДА,  

участникът е представил 

 oптичен носител (CD-R) диск-                

1 бр., съдържащ данни за 

предоставените от него документи, 

съдържащи се в офертата му. 

 

Допълнително представени документи по 

преценка на участника, които не са поставени 

като изискване от Възложителя, но не са 

основание за отстраняване по чл.107, т.2, буква 

„а” от ЗОП: 
- Декларация, че оптичните носители/дискове 

съдържат информация с всички документи от 

офертата сканирани последователно във файл в PDF 

формат; 
- Декларация, че оптичните носители/дискове 

съдържат информация за работните операции и 

тяхната продължителност за автомобилите, обект на 

поръчката; 

 

                           

 

                          
                            ДА, 

        в оригинал 
 

 
ДА, 

в оригинал 

 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, 

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА СА 

НАЛИЧНИ И РЕДОВНИ 

 

ДА 

 

 

При отговор НЕ - липсващи документи и констатирани нередовности: -  

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/CD-R
https://bg.wikipedia.org/wiki/CD-R


7 

 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО 

И ОЦЕНЕНО. 

 
ДА, 

Комисията извърши проверка на всички представени 

в офертата на участника документи и информация и 

констатира, че същите отговарят на изискванията на 

Възложителя, съобразно обявата на обществената 

поръчка. 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
 

          Цената за вложен труд за 1 (един) сервизен 

час, за изпълнение на дейностите по услугата, в 

размер на 7 (седем) лева без ДДС; 

 
Търговската отстъпка в  размер на 30 % 

(отстъпката, следва да бъде изписана в процент - 

цяло число) от цената без ДДС на вложените в 

ремонта резервни части и консумативи, доставяни на 

дребно, валидни към момента на извършване на 

ремонта. Търговската отстъпка ще бъде постоянна за 

целия срок на действие на договора. 

 

 

б/ На второ място по отношение на участник  № 2 „ЕКСПРЕС СЪРВИЗ 2014” ООД, с 

оферта с рег. № 02-32-4-3/ 10.09.2016г.; в 09:40 часа, за обособена позиция №7 „Доставка на 

резервни части, поддръжка и ремонт на 19 бр. МПС за гр. София”, резултатите от 

извършената проверка, са както следва: 

ОФЕРТА № 2 ОТ УЧАСТНИК: „ЕКСПРЕС СЪРВИЗ 2014” ООД, ЕИК: 203013204 

 
ПОЛУЧЕНА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ООД: 
С РЕГ. № 02-32-4-3/10.09.2016Г.; В 09:40 ЧАСА,  

 
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПОДДРЪЖКА И 

РЕМОНТ НА 19 БР. МПС ЗА ГР. СОФИЯ”. 

 

ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА. 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

ДА/ коментар НЕ/ коментар 

Офертата е представена в запечатана, 

непрозрачна опаковка, която е с ненарушена 

цялост и е коректно надписана. Видът на 

офертата отговаря на изискванията на 

възложителя. 

 

ДА 

 

Офертата на участниците не следва да 

съдържа отделно запечатан непрозрачен плик 

с надпис „Предлагани ценови параметри”, т.е 

ценовите предложения на участниците могат 

да не се представят в отделен запечатан плик  

В офертата си участниците не поставят опис 

на документите, съдържащи се в нея. 

Забележка: Предоставянето от страна на 

участниците на отделен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, съдържащ 

ценовото предложение, както и на опис на 

документите, които се съдържат в офертата не 

е основание за отстраняване на участниците 

 НЕ, 
Участникът е поставил 

в опаковката на 

офертата си два 

отделно запечатани и 

непрозрачни плика, 

както следва:  плик № 1 

с надпис „Документи за 

подбор” и плик №2 с 

надпис „Предлагана 

цена”. 
Участникът по своя 

преценка е представил 

опис на документите 
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на основание кариерното ти израстване и 

финансовото ти укрепване. 

и информацията, 

които се съдържат в 

офертата му в 

оригинал, подписан 

от Пепа Цветанова 

Генчева- управител и 

е положен мокър 

печат. 

 

НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ 

ДОКУМЕНТИ:  

документите са представени от участника в 

оригинал, а представените документи с 

издател компетентен орган или трето лице са 

представени в оригинал или заверено от 

участника копие, с подпис на лицето 

представляващо участника или на 

пълномощника и е положен мокър печат. 

 

     ДА, 

 документите в офертата 

   на участника са  

   представени в оригинал, а 

представените документи с 

издател компетентен орган или 

трето лице са представени в 

оригинал или копие. 

Забележка: В офертата на 

участника са представени 

документи, които не съдържат 

подпис на представляващите 

участника по търговска 

регистрация и мокър печат, 

съобразно чл.40, ал.2, т. 3, изр. 

първо от ППЗОП. Комисията 

извърши служебна проверка в 

Търговския регистър към 

Агенцията по вписванията и 

установи, че участникът се 

представлява заедно от 

управителите Пепа Цветанова 

Генчева и Трайко Димитров 

Трайков, поради което 

документите в офертата на 

участника следва  да бъдат  

подписани от двамата  

управители, а за съответните 

обстоятелства посочени в обявата 

на настоящата поръчка и 

образците към нея- да представи 

отделни декларации. 

 

 

 

 Административни сведения за участника 

/Приложение №3 към настоящата обява/. 

 

 

ДА,  
участникът е представил 

административни сведения по 

Приложение № 3 в оригинал, но 

не е положен мокър печат и не 

съдържа подписи на 

представляващите участника 

по търговска регистрация, а 

именно  Пепа Цветанова Генчева 

и Трайко Димитров Трайков.                                               

 
Не е положен мокър 

печат и не съдържа 

подписи на 

представляващите 

участника по търговска 

регистрация, а именно  

Пепа Цветанова 

Генчева и Трайко 

Димитров Трайков.   
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При участник- обединение- копие на договора 

за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението - и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който 

се посочва представляващият; При участник 

обединение, което не е юридическо лице - 

копие от документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на 

обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от 

ППЗОП; 

 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо документите в офертата 

(оригинал) – представя се, когато офертата не 

е подписана от управляващия и 

представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация, а от упълномощен 

негов представител. 

 Пълномощното следва да съдържа всички 

данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише 

офертата и да представлява участника в 

обществената поръчка. 

 

 

 

НЕ Е 

ПРЕДСТАВЕНО                 

 

 Декларации по чл.97, ал.5 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки 

за липса на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т.3-5 

от ЗОП /Приложения №№ 4 и 5 към обявата 

на обществената поръчка/. 

ДА, 
 участникът е представил  

 съответните декларации в 

оригинал, съдържат мокър печат 

и подпис на лицата по чл.40,ал.2, 

т. 3, изр. първо от ППЗОП. 
 

 

 Декларация по Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружества 

регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни 

собственици. 
 /Приложение № 6 към обявата на 

обществената поръчка/. 
 

ДА,  
участникът е представил  
 декларация  в оригинал 

  от Пепа Цветанова Генчева, 
  но не е представил декларация 

от управителя Трайко Димитров 

Трайков 

 

НЕ, 

не е представена 

декларация от 

управителя Трайко 

Димитров Трайков, 

която следва да 

съдържа негов подпис 

и мокър печат. 

Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, 

които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, придружен с минимум 

едно удостоверение за добро изпълнение, с 

посочване на стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания 

/Приложение № 7 към обявата на 

обществената поръчка/. 
 

ДА, 
  участникът е представил 

   Списък по чл.64, ал.1, т.2 от 
  ЗОП  по образец    

 Приложение № 7 към обявата на 

поръчката,  
   подписан от     

   Пепа Цветанова Генчева, но  
 е изтрил част от съдържанието 

на образеца. 

 
Към списъка участникът е 

приложил следните 

доказателства: 
-    Договор №0002/29.01.2015 г. с   

  „Бетмакс” ЕООД за сервизно 

обслужване на автомобили 

 
Представеният от 

участника списък по 

Приложение №7 към 

обявата на настоящата 

поръчка не съдържа 

подпис на 

представляващия  
 участника по 

търговска регистрация 

Трайко Димитров 

Трайков, както и 

участникът не се е 

придържал стриктно 

към образеца на 

списъка, публикуван в 

„Профила на 
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(копие) и Референция от 

„Бетмакс” ЕООД (копие); 
 

   - Договор № 0124/01.05.2015 г. 
 с „Офсет” ЕООД за сервизно 

обслужване на автомобили 

(копие) и                               

Референция от „Офсет” ЕООД 

(копие). 
 

купувача”.  
Предоставените от 

участника копия на  
  Референция от 

„Бетмакс” ЕООД и 

Референция от „Офсет” 

ЕООД не са  
  заверени с гриф 

„вярно с 
   оригинала” и не   

    съдържат подпис и 

печат на участника. 
Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП, за 

инструментите, съоръженията и техническото 

оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката, подписан и 

подпечатан от представляващия участника по 

търговска регистрация /Приложение № 8 към 

обявата на обществената поръчка/. 

 

ДА, 
 участникът е представил  

  съответната декларация в 

оригинал, подписан единствено 

от управителя Пепа Цветанова 

Генчева,  като е посочил, че  
  ползваната от  него сервизна 

база 
   е наета, декларирал е, че 

разполага с  минимално 

изискуемото от Възложителя 

оборудването, като е посочил,  че 

същото е негово собствено. 
Участникът не е представил 

описание на друго техническо 

оборудване, с което разполага 

сервизната му за изпълнението на 

предмета на обществената 

поръчка- собствено и/или наето, 

обстоятелството се конкретизира. 
 

 
Представената от 

участника Декларация 

по Приложение № 8 

към обявата на 

обществената поръчка 

не съдържа подпис на 

управителя Трайко 

Димитров Трайков.                            

Участникът не се е 

придържал стриктно 

към образеца на 

декларацията, 

публикуван в 

„Профила на 

купувача”, като не е 

посочил конкретно 

/може и в табличен вид/ 

техническото 

оборудване, с което 

предлага изпълнението 

на предмета на 

обществената поръчка, 

освен минимално 

изискуемото от 

Възложителя- 

собствено и/или наето, 

обстоятелството се 

конкретизира. 

 
Техническо предложение /Приложение № 9 

към обявата на обществената поръчка/. 

 

ДА,  
участникът е представил 

Техническо предложение по 

образеца към обявата в оригинал, 

подписан единствено от Пепа 

Цветанова Генчева, като 

предлага да изпълни поръчката 

при следните условия:  

- Участникът е посочил 

местонахождението на наетата 

от него сервизна база; 

- Предложил е гаранционен 

срок, както следва: 

а/ за извършено техническо 

обслужване - 12 месеца; 

 

Техническото 

предложение на 

участника не съдържа 

подпис на управителя 

Трайко Димитров 

Трайков  
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б/ за извършените ремонтни 

дейности – 12 месеца, но не по - 

кратък от 12 /дванадесет/ 

месеца); 
в/  на вложени резервни части - 

не по-кратък от дадения от 

производителя срок. 

 

Ценово предложение /Приложение № 10 към 

обявата на обществената поръчка/. 

 

ДА,  

участникът е представил ценово 

предложение по образеца към 

обявата в оригинал, подписан 

единствено от Пепа Цветанова 

Генчева, като предлага да 

изпълни поръчката при 

следните условия: 

-Цената за вложен труд за 1 

(един) сервизен час, за 

изпълнение на дейностите по 

услугата, в размер на 39 

(тридесет и девет) лева без ДДС; 
 

- Търговската отстъпка в  

размер на 25 % (отстъпката, 

следва да бъде изписана в 

процент - цяло число) от цената 

без ДДС на вложените в ремонта 

резервни части и консумативи, 

доставяни на дребно, валидни към 

момента на извършване на 

ремонта. Търговската отстъпка ще 

бъде постоянна за целия срок на 

действие на договора. 

 

НЕ,  

Техническото 

предложение на 

участника не съдържа 

подпис на управителя 

Трайко Димитров 

Трайков 

Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП 

/Приложение № 12 към обявата на 

обществената поръчка/. 

ДА,  
участникът е представил  

  съответната декларация в 

оригинал, подписан единствено 

от Пепа Цветанова Генчева. 

Участникът е декларирал, че няма 

да използва подизпълнители за 

изпълнението на поръчката. 

 

Декларацията не 

съдържа подпис на 

управителя Трайко 

Димитров Трайков 

Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор /Приложение 

№ 13 към обявата на обществената поръчка/. 

 

ДА,  
участникът е представил  

  съответната декларация в 

оригинал, подписан единствено 

от Пепа Цветанова Генчева. 

Декларирал е съгласието си с 

клаузите на Проекта на договор 

по Приложение №11 към обявата 

на обществената поръчка. 

 

Декларацията не 

съдържа подпис на 

управителя Трайко 

Димитров Трайков 

Декларация за срока на валидност на офертата 

/Приложение № 14 към обявата на 

обществената поръчка/. 

 

ДА,  
  участникът е представил  
  съответната декларация в 

оригинал, подписан единствено 

от Пепа Цветанова Генчева, като 

е декларирал, че валидността на 

 

Декларацията не 

съдържа подпис на 

управителя Трайко 

Димитров Трайков 
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офертата му е 120 календарни 

дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти, определен 

от Възложителя 
 

Участникът следва да представи на 

електронен носител информация за работните 

операции и тяхната продължителност 

(времетраене) за съответната марка и модел 

МПС, включени в обособената/ите позиция/и, 

за която/които подава оферта. 

ДА, 

 участникът е представил 

  oптичен носител (DVD-R) диск- 

1 бр., с информация за 

   работните операции и тяхната 

продължителност (времетраене) 

 

Участникът  трябва да разполага със 

софтуерен продукт /система за управление и 

проследяване на доставките и извършените 

ремонтни дейности/, съхраняващ подробни 

досиета на автомобилите за извършените 

ремонти по тях. 
Доказване: Описание на софтуерен продукт 

/системата за управление и проследяване на 

доставките и извършените ремонтни дейности 

на МПС/, съхраняващ подробни досиета на 

автомобилите за извършените ремонти по тях. 

 

 НЕ, 

Участникът не е 

представил описание 

на софтуерен продукт 

/системата за 

управление и 

проследяване на 

доставките и 

извършените ремонтни 

дейности на МПС/, 

съхраняващ подробни 

досиета на 

автомобилите за 

извършените ремонти 

по тях. Приложил е 

декларация в свободен 

текст, с която 

декларира, че 

разполага със 

софтуерен продукт, 

както и копие на 

Договор от 23.02.2016 

г. с ЕТ „Веселина –ПХ- 

Христо Падарев”, с 

предмет: 

„Актуализация и 

абонаментна 

поддръжка на 

специализирани 

софтуерни продукти за 

нуждите на абоната 

(Експрес сървиз 2014” 

ООД), както следва: 

ПП „Паричен поток”; 

ПП „Каса”; ПП 

„Склад”, ПП 

„Сервиз”.”                  

Техническото лице от 

състава на комисията с 

компетентност по 

предмета на поръчката 

https://bg.wikipedia.org/wiki/CD-R
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констатира, че 

представените от 

участника документи 

не дават описание на 

притежаваната от 

участника система за 

управление и 

проследяване на 

доставките и 

извършените ремонтни 

дейности/, съхраняващ 

подробни досиета на 

автомобилите за 

извършените ремонти 

по тях, съобразно което 

комисията констатира, 

че участникът не е 

удостоверил надлежно 

изискването на 

Възложителя.  

Електронен носител /диск с всички документи 

от офертата сканирани последователно във 

файл в PDF формат. 

ДА,  

  участникът е представил 

 oптичен носител (DVD-R) диск-1 

бр., съдържащ всички документи 

от офертата сканирани 

последователно във файл в PDF 

формат. 

 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И 

ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ  В 

ОФЕРТАТА СА НАЛИЧНИ И РЕДОВНИ  

 

 

 

НЕ 

 
При отговор НЕ - липсващи документи и констатирани нередовности:  

 
Съобразно извършената проверка от комисията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията 

участникът „Експрес сървиз 2014” ООД, с ЕИК: 203013204 се представлява заедно от управителите 

Пепа Цветанова Генчева и Трайко Димитров Трайков, поради което и във връзка с чл.40, ал.2, т. 3, изр. 

първо от ППЗОП, всички документи от офертата на участника, следва да бъдат подписани надлежно и 

от двамата управители, освен ако участника не представи нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо документите в офертата (оригинал) – представя се, когато офертата не е подписана от 

управляващия/ите и представляващ/и участника съгласно актуалната му търговка регистрация, а от 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата 

(упълномощен и упълномощител), както и изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 

офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Съобразявайки горното Участникът 

следва да представи: 
1. Административни сведения по Приложение № 3 в оригинал, съдържащ мокър печат и подписи на 

представляващите участника по търговска регистрация, а именно  Пепа Цветанова Генчева и Трайко 

Димитров Трайков. 
2. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици /Приложение № 6 към обявата на обществената поръчка/, от управителя  Трайко 

Димитров Трайков;  
3. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, придружен с минимум едно удостоверение за добро изпълнение, с посочване 

на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания /по Приложение № 7 към обявата на 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/CD-R
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обществената поръчка/, подписан от Пепа Цветанова Генчева и Трайко Димитров Трайков, ведно с 

Референция от „Бетмакс” ЕООД (копие) и Референция от „Офсет” ЕООД (копие), заверени с гриф 

„вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участника; 
4. Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП, за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 

което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от представляващия 

участника по търговска регистрация /Приложение № 8 към обявата на обществената поръчка/, 

подписана от двамата управители Пепа Цветанова Генчева и Трайко Димитров Трайков, като освен 

минимално изискуемото от Възложителя оборудване в образеца на декларацията по Приложение № 8 

участника посочва конкретно /може и в табличен вид/ техническото оборудване, с което предлага 

изпълнението на предмета на обществената поръчка- собствено и/или наето, обстоятелството се 

конкретизира. 
5. Техническо предложение /Приложение № 9 към обявата на обществената поръчка/, подписано от 

двамата управители. 
6. Ценово предложение /Приложение № 10 към обявата на обществената поръчка/, подписано от 

двамата управители. 
7. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП /Приложение № 12 към обявата на обществената поръчка/, 

подписана от двамата управители. 
8. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор /Приложение № 13 към обявата 

на обществената поръчка/, подписана от двамата управители. 
9. Декларация за срока на валидност на офертата /Приложение № 14 към обявата на обществената 

поръчка/, подписана от двамата управители. 
10. Описание на софтуерен продукт /системата за управление и проследяване на доставките и 

извършените ремонтни дейности на МПС/, съхраняващ подробни досиета на автомобилите за 

извършените ремонти по тях. 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО И ОЦЕНЕНО. 
 

НЕ 

 

в/ На трето място по отношение на участник  № 3 „ПРЕМИУМ ЛУБРИКАНТС” ЕАД, с 

оферта с рег. № 02-32-4-4/ 10.09.2016г.; в 10:40 часа, за обособена позиция №7 „Доставка на 

резервни части, поддръжка и ремонт на 19 бр. МПС за гр. София”, резултатите от 

извършената проверка, са както следва: 
ОФЕРТА № 3 ОТ УЧАСТНИК: „ПРЕМИУМ ЛУБРИКАНТС” ЕАД, с ЕИК: 201611402 
ПОЛУЧЕНА В ДЕЛОВОДСТВОТО НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД: 
С РЕГ. № 02-32-4-4/ 10.09.2016Г.; В 10:40 ЧАСА,  
А ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПОДДРЪЖКА И 

РЕМОНТ НА 19 БР. МПС ЗА ГР. СОФИЯ” 
ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА. 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИЦИТЕ. 

ДА/ коментар НЕ/ коментар 

Офертата е представена в запечатана, непрозрачна 

опаковка, която е с ненарушена цялост и е коректно 

надписана. Видът на офертата отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

ДА 

 

Офертата на участниците не следва да съдържа 

отделно запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”, т.е ценовите 

предложения на участниците могат да не се 

представят в отделен запечатан плик в опаковката. 

В офертата си участниците не поставят опис на 

документите, съдържащи се в нея. 

Забележка: Предоставянето от страна на 

участниците на отделен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри”, съдържащ ценовото 

предложение, както и на опис на документите, 

 НЕ, 
Участникът е 

поставил в 

опаковката на 

офертата си два 

отделно 

запечатани и 

непрозрачни 

плика, както 

следва:  плик № 

1 с надпис 

„Документи за 
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които се съдържат в офертата не е основание за 

отстраняване на участниците на основание 

кариерното ти израстване и финансовото ти 

укрепване. 

подбор” и плик 

№2 с надпис 

„Предлагана 

цена”. 
Участникът по 

своя преценка е 

представил 

опис на 

документите и 

информацията, 

които се 

съдържат в 

офертата му в 

оригинал, 

подписан от 

представляващи

я- Петьо 

Кръстев 

Налбантов- 

Управител. 
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ 

ДОКУМЕНТИ:  

документите са представени от участника в 

оригинал, а представените документи с издател 

компетентен орган или трето лице са представени в 

оригинал или заверено от участника копие, с 

подпис на лицето представляващо участника или на 

пълномощника и е положен мокър печат. 

      

ДА 

 

 Административни сведения за участника 

/Приложение №3 към настоящата обява/. 

 

 

ДА,  
участникът е представил 

административни сведения по 

Приложение № 3 в оригинал, но не 

е положен мокър печат и не 

съдържа подпис на 

представляващия участника                                               

 
  не е положен 

мокър печат и 

не съдържа 

подпис на     

представляващи

я участника по 

търговска 

регистрация. 
При участник- обединение- копие на договора за 

обединение, а когато в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който се посочва представля-

ващият; При участникa обединение, което не е 

юридическо лице - копие от документ, от който да е 

видно правното основание за създаване на 

обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от ППЗОП; 

 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

 Нотариално заверено пълномощно на лицето, 

подписващо документите в офертата (оригинал) – 

представя се, когато офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация, а от упълномощен негов 

представител. Пълномощното следва да съдържа 

всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изявление, че упълномо-

щеното лице има право да подпише офертата и да 

представлява участника в обществената поръчка. 

НЕПРИЛОЖИМО,  

документите в офертата на 

участника са подписани от 

представляващият го по търговката 

му  регистрация. 
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 Декларации по чл. 97,  ал.5 от Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки за 

липса на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП 

/Приложения №№ 4 и 5 към обявата на 

обществената поръчка/. 

ДА, 
 участникът е представил  
 съответните декларации в 

оригинал, съдържат мокър печат и 

са подписани от Петьо Кръстев 

Налбантов- Управител, но не са 

представени от всички лицата 

съгласно чл.40,ал.2, т.4 от ППЗОП. 

НЕ,  

предвид 

правнооргани-

зационната 

форма на 

участника 

Декларациите 

по Приложения 

№№ 4 и 5 към 

обявата на 

обществената 

поръчка не са 

представени от 

всички лица, 

съгласно чл.40, 

ал.2, т.4 от 

ППЗОП, т.е от 

лицата, които са 

членове на 

управителни и 

надзорни 

органи. 

 

 Декларация по Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружества регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици /Приложение № 6 към обявата на 

обществената поръчка/. 
 

ДА,  
участникът е представил  
 декларация  в оригинал 

  от Петьо Кръстев Налбантов, 
  но не е представена от всички 

лицата съгласно чл.40, ал.2, т.4 от 

ППЗОП. 
 

 

НЕ, 

не е 

представена от 

всички лица 

съгласно чл.40, 

ал.2, т.4 от 

ППЗОП, т.е от 

лицата, които 

предвид 

правноорганиза

ционната форма 

на участника са 

членове на 

управителни и 

надзорни 

органи. 

Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, които 

са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, придружен с минимум едно 

удостоверение за добро изпълнение, с посочване на 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания /Приложение № 7 към обявата на 

обществената поръчка/. 
 

ДА, 
  участникът е представил 

   Списък по чл.64, ал.1, т.2 от 
  ЗОП  по образец Приложение № 7 

към обявата на поръчката,  
подписан от                               

Петьо Кръстев Налбантов,    
 но е изтрил част от 

съдържанието на образеца.           

Към списъкът участника е 

приложил Референция за добро 

изпълнение от „Моторама” ЕООД- 

в оригинал, както и копие на 

Договор №022/31.08.2015 г. 

 
Представеният 

от участника 

списък по 

Приложение 

№7 към обявата 

на настоящата 

поръчка не 

съдържа цялата 

информация по 

образеца, 

публикуван в 

„Профила на 

купувача”. 
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Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП, за 

инструментите, съоръженията и техническото 

оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от 

представляващия участника по търговска 

регистрация /Приложение № 8 към обявата на 

обществената поръчка/. 

 

ДА, 
 участникът е представил  

  съответната декларация в 

оригинал,  като е посочил, че  
  ползваната от  него  сервизна база 

е наета,  
   декларирал е, че разполага с 

минимално 
   изискуемото от Възложителя 

оборудване, посочил е  че същото е 

негово собствено. 
Участникът е изтрил част от 

съдържанието на Приложение № 8 

към обявата на обществената 

поръчка,    като 
   не е посочил конкретно /може и в 

табличен вид/ техническото 

оборудване, с което предлага 

изпълнението на предмета на 

обществената поръчка- собствено 

и/или наето, обстоятелството се 

конкретизира. 
 

 
представената 

от участника 

декларация  по 

Приложение 
   №8 към 

обявата на 

настоящата 

поръчка не 

съдържа цялата 

информация по 

образеца, 

публикуван в 

„Профила на 

купувача”.  
 

 

Техническо предложение /Приложение № 9 към 

обявата на обществената поръчка/. 

 

ДА,  
участникът е представил 

Техническо предложение по 

образеца към обявата в оригинал, 

като предлага да изпълни 

поръчката при следните условия:  

- Участникът е посочил 

местонахождението на наетата от 

него сервизна база 

- Предложил е гаранционен срок, 

както следва: 

а/ за извършено техническо 

обслужване - 12 месеца; 
б/ за извършените ремонтни 

дейности – 12 месеца, но не по - 

кратък от 12 /дванадесет/ 

месеца); 
в/  на вложени резервни части - 

не по-кратък от дадения от 

производителя срок. 

 

 

 

Ценово предложение /Приложение № 10 към 

обявата на обществената поръчка/. 

 

ДА,  

участникът е представил ценово 

предложение по образеца към 

обявата в оригинал, като предлага 

да изпълни поръчката при 

следните условия: 

 Цената за вложен труд за 1 

(един) сервизен час, за изпълнение 

на дейностите по услугата, в размер 

на 45 (четиридесет и пет) лева без 

ДДС; 
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- Търговската отстъпка в  размер 

на 15 % (отстъпката, следва да 

бъде изписана в процент - цяло 

число) от цената без ДДС на 

вложените в ремонта резервни 

части и консумативи, доставяни на 

дребно, валидни към момента на 

извършване на ремонта. 

Търговската отстъпка ще бъде 

постоянна за целия срок на 

действие на договора. 

 

Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП /Приложение № 

12 към обявата на обществената поръчка/. 

ДА,  
участникът е представил  

  съответната декларация в 

оригинал. Участникът е 

декларирал, че няма да използва 

подизпълнители за изпълнението 

на поръчката. 
 

 

 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор /Приложение № 13 към обявата 

на обществената поръчка/. 

 

ДА,  
участникът е представил  

  съответната декларация в 

оригинал, като е декларирал 

съгласието си приложения проект 

на договор /Приложение № 11 към 

обявата на обществената поръчка/. 

 

 

Декларация за срока на валидност на офертата 

/Приложение № 14 към обявата на обществената 

поръчка/. 

 

ДА,  
  участникът е представил  
  съответната декларация в 

оригинал, като е декларирал срок 

на валидност 120 календарни дни, 

считано от крайния срок за 

получаване на офертата определен 

от Възложителя. 

 

 

Участникът следва да представи на електронен 

носител информация за работните операции и 

тяхната продължителност (времетраене) за 

съответната марка и модел МПС, включени в 

обособената/ите позиция/и, за която/които подава 

оферта. 

ДА, 

 участникът е представил 

  oптичен носител (DVD-R)   диск- 

1 бр., с информация за 

   работните операции и тяхната 

продължителност (времетраене) 

 

 

Участникът  трябва да разполага със софтуерен 

продукт /система за управление и проследяване на 

доставките и извършените ремонтни дейности/, 

съхраняващ подробни досиета на автомобилите за 

извършените ремонти по тях. 
Доказване: Описание на софтуерен продукт 

/системата за управление и проследяване на 

доставките и извършените ремонтни дейности на 

МПС/, съхраняващ подробни досиета на 

автомобилите за извършените ремонти по тях. 

 

 НЕ, 

Участникът не 

е представил 

описание на 

софтуерен 

продукт 

/системата за 

управление и 

проследяване на 

доставките и 

извършените 

ремонтни 

дейности на 

https://bg.wikipedia.org/wiki/CD-R
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МПС/, 

съхраняващ 

подробни 

досиета на 

автомобилите за 

извършените 

ремонти по тях. 

Приложил е 

декларация в 

свободен текст, 

с която 

декларира, че 

разполага със 

софтуерен 

продукт, както 

и копие 2 бр. 

фактури с 

№0000019377/0

1.12.2014 и 

№0000020830 

за закупен 

софтуер и 

внедряване с 

наименование 

Програмен 

продукт 

WorkFlow.                 

Техническото 

лице от състава 

на комисията с 

компетентност 

по предмета на 

поръчката 

констатира, че 

представените 

от участника 

документи не 

дават описание 

на 

притежаваната 

от участника 

система за 

управление и 

проследяване на 

доставките и 

извършените 

ремонтни 

дейности/, 

съхраняващ 

подробни 

досиета на 

автомобилите за 
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извършените 

ремонти по тях, 

съобразно което 

комисията 

констатира, че 

участникът не е 

удостоверил 

надлежно 

изискването на 

Възложителя.  

Електронен носител /диск с всички документи от 

офертата сканирани последователно във файл в PDF 

формат. 

ДА,  

  участникът е представил 1бр. 

 oптичен носител (DVD-R) диск. 

 

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ, 

СЪДЪРЖАЩИ СЕ  В ОФЕРТАТА СА 

НАЛИЧНИ И РЕДОВНИ  

  

НЕ 

 
При отговор НЕ - липсващи документи и констатирани нередовности:  
 
Участникът следва да представи: 
1. Административни сведения по Приложение № 3 в оригинал, съдържащ мокър печат и подпис на 

представляващия участника по търговска регистрация. 
2. Декларации по чл. 97,  ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки за липса 

на обстоятелства по чл.54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП /Приложения №№ 4 и 5 към обявата на обществената 

поръчка/, от всички лица по чл. чл.40, ал.2, т.4 от ППЗОП, т.е от лицата, които са членове на 

управителни и надзорни органи. 

3. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици /Приложение № 6 към обявата на обществената поръчка/, от всички лица по чл. чл.40, 

ал.2, т.4 от ППЗОП, т.е от лицата, които са членове на управителни и надзорни органи. 

4. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на услугите, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, 

участникът следва да представи Приложение № 7 към обявата на обществената поръчка, като се 

придържа стриктно към съдържанието на образеца. 
5. Декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП, за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, 

което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, подписан и подпечатан от представляващия 

участника по търговска регистрация /Приложение № 8 към обявата на обществената поръчка/, като 

участникът следва да посочи конкретно /може и в табличен вид/ техническото оборудване, с което 

предлага изпълнението на предмета на обществената поръчка, освен минимално изискуемото от 

Възложителя- собствено и/или наето, обстоятелството се конкретизира. Участникът да се придържа 

стриктно към съдържанието на образеца, публикуван на „Профила на купувача”. 
6. Описание на софтуерен продукт /системата за управление и проследяване на доставките и 

извършените ремонтни дейности на МПС/, съхраняващ подробни досиета на автомобилите за 

извършените ремонти по тях. 

 

ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 

УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ РАЗГЛЕДАНО И 

ОЦЕНЕНО. 

 
НЕ 

 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП комисията 

определя срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на настоящия 

протокол за представяне на изискуемите документи по отношение на офертите на 

участниците  „Експрес сървиз 2014” ООД и „Премиум Лубрикантс” ЕАД. Участниците 

нямат право да представят други документи, освен посочените в настоящия протокол. 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/CD-R
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 Документите следва да бъдат представени в запечатана непрозрачна опаковка с 

надпис: 

„ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТА №….”, съгласно 

Протокол №1 на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на резервни части, поддръжка и ремонт на МПС, 

собственост на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД” за период от 1/една/ година”, разделена на 

7 обособени позиции, публикувана на профила на купувача, с рег. № 02-32-4/30.08.2016г.”, 

посочва се наименованието на участника, ЕИК, лице за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес.  

Документите са представят в деловодството на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД всеки 

работен ден до изтичане на определения по-горе срок, във времевия интервал от 08:00 до 

16:45 часа, на адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов" 3, от участника или упълномощен негов 

представител лично или по пощата с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Към 

опаковката с допълнителните документи се прилага „Списък на допълнително 

представените документи", който съдържа опис на документите и следва да бъде подписан 

и подпечатан от участника. Списъкът се завежда в деловодната система на възложителя 

със същият входящ номер, както опаковката на допълнително представените 

документи. Всяка страница от допълнително представените документи се номерира, 

подписва и подпечатва със свеж печат. Не са подписват и подпечатват документи 

представени в оригинал, или нотариално заверени копия от тях. 

Участник, който не представи документите визирани в настоящия протокол ще бъде 

отстранен от по-натъшно участие в обществената поръчка на основание чл.107, т. 1 от ЗОП. 

 

 Настоящият протокол е съставен в един екземпляр на дата 24.10.2016 г. в 15:00 часа, 

състои се от 21 /двадесет и една/ страници и се подписа единодушно от всички членове на 

комисията. Същият отразява дейността на комисията, извършена на заседания проведени на 

дата 29.09.2016 г. в 13:00 часа и на  24.10.2016 г. в 10:00 часа. 

 

Приложения: 

- Приемо-предавателен протокол с рег. №02-32-4-6/29.09.2016 г. /ведно с приложени към 

него два броя списъци на участниците и представилите оферти/; 

- Декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП – три броя; 

- Списък на участниците, съставен на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП. 

 

 

Комисия: 

 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..................................... 

Ивана Велева  

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

2. ……………............    3. …………….......... 

Борислав Георгиев                                                  Десислава Вълкова 

 

 

 

Информацията в настоящия протокол е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с 

чл.42, ал.5 от ЗОП. 


