
CJIY)I{EA "BOEHHA I1H<I>OPMAIlI1J(" 
COCPI151 - 1000, YJI. ".D:5IKOH HrHanIii" N2 3 

Per. N2 2327/23.10.2019 r. 

EK3. e,L(l1HCTBeH 

IIP OTOKOJIN21 

rro LJJI. 54, aJI. 7 OT fIpaBl1JIHI1Ka 3a rrpl1JIaraHe Ha 3aKoHa 3a 06meCTBeHl1Te 

rrOpbLJKl1 IfIfI30fII 

OT ,L(eMHoCTTa Ha KOMl1CI15I , Ha3HaLJeHa CbC 3arrOBe,L( N2 654118.10.2019 r. Ha ,L(l1peKTOpa 

Ha cJI)0K6a "BoeHHa l1HCPOPMaUl15I" 3a H3BbpllIBaHe Ha rro,L(60p Ha YLJacTHl1Ul1Te, 

pa3rJIe)K,L(aHe 11 oueHKa Ha rrOJIYLJeHl1Te ocpepTl1 rro Bb3JIaraHe Ha 06mecTBeHa rrOpbLJKa 

C n pe,L(MeT ".D:ocTaBKa Ha aBTOM0611JIHa TeXHl1Ka" rro 060c06eHl1 rr0311IJ,l1M: 060c06eHa 

rr0311U.IDI N2 1 - ".D:ocTaBKa Ha JIeKl1 aBTOM0611JIl1 C HOpMaJIHa rrpOXO,L(l1MOCT, rra3apeH 

cerMeHT D", CbrJIaCHO T eXHI1LJeCKa crreUl1cpl1KaUl151 N2 21-933 - 2 (,L(Ba) 6po5I; 

060c06eHa rr0311Ul15I N~ 2 - ".D:ocTaBKa Ha JIeKl1 aBTOM0611JIl1 CbC 3a,L(Bl1)KBaHe Ha 

BCWIKl1 KOJIeJIa, rra3apeH c erMeHT D", CbrJIaCHO TeXHl1LJeCKa crreUl1cpl1KaUl15I 

N!!. 21-932 - 2 (,L(Ba) 6po5I; 0 60c06eHa rr0311Ul15I N2 3 - ".D:ocTaBKa Ha aBTOM0611JI C 

HOpMaJIHa rrpOXO,L(l1MOCT 3a npeB03 Ha rrbTHl1Ul1, rra3apeH cerMeHT M, CbrJIaCHO 

TeXHl1LJeCKa crreUl1cpl1KaIJ,l15I N2 · 21-931 - 1 (e,L(l1H) 6pOM, OTKpl1Ta C pellIeHl1e 

N2 2096/25.09.20 19 r. Ha ,L(l1peKTOpa Ha cJIY)l(6a " BoeHHa l1HcpopMaUl15I". 

Ha 18.10.2019 r. B 14:30 LJ. , B rp. COCPl15I, 6YJI . "npaT5I nbKcToH", 6JI. N2 41 

(rrap TepHoTo rrOMem eHl1e, BXO,L( OTKbM YJI. "Bl1XpeH" ), ce rrpOBe,L(e rry6JIwIR0 

3aCe,L(aHl1e Ha KOMl1Cl15I, Ha3HaLJeHa CbC 3anOBe,L( N!!. 654118.10.2019 r. Ha ,L(l1peKTOpa 

Ha cJIY)K6a "BoeHHa l1HcpopMaIJ,l15I", B CbCTaB: 

3anW-leHO Ha OCHOBa HVl e Yn . 36a , an .3 OT 

3aKOH 3a o6Ll1eCTBeHVI nOpbYKVI. 

Ha 3aCe,L(aHl1eTO He rrpl1CbCTBaxa yrrbJIHOMOmeHl1 rrpe,L(CTaBl1TeJIl1 Ha 

YLJaCTHl1IJ,l1Te, KaKTO 11 rrpe,L(CTaBl1TeJIl1 Ha cpe,L(CTBaTa 3a MaCOBO OCBe,L(OM5IBaHe. 

C rrpl1eMO-rrpe,L(aBaTeJIeH rrpOTOKOJI rro pe,L(a Ha LJJI. 48, aJI. 6 OT fIpaBl1JIHI1Ka 3a 

rrpl1JIaraHe Ha 3aKoHa 3a 0 6meCTBeHl1Te rrOpbLJKl1 (I1TI30fI), rrOCnrrl1JIl1Te ocpepTl1 

65Ixa rrpe,L(a,L(eHl1 Ha rrpe,L(ce,L(aTeJI5I Ha KOMl1Cl15ITa BbB Bl1,L(l1MO HeHapymeHa U5IJIOCT, C 

oT6eJI5I3aHl1 BXO,L(5Im HOMep, ,L(aTa 11 LJac Ha rrpl1eMaHe. 
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Председателят на комисията откри заседанието, прочете заповедта на 

възложителя за назначаване на комисията и обяви протокола с получените 

оферти, 6 (шест) на брой, както следва: 

1.  „Дженеръс Ауто“ ЕАД – получена на 17.10.2019 г. в 10:08 часа, 

вписана под № 19 в регистъра за подадени/върнати Оферти за обществени 

поръчки по опис 3639/2015 (Регистъра); 

2. „Рив комерс ГРУП“ ЕООД – получена на 17.10.2019 г. в 10:48 часа, 

вписана под № 20 в Регистъра; 

3. „Омникар Ауто“ ООД – получено на 17.10.2019 г. в 11:30 часа, 

вписана под № 21 в Регистъра; 

4. „Паралексес“ ЕООД – получена на 17.10.2019 г. в 13:15 часа, вписана 

под № 22 в Регистъра; 

5. „Булвария София“ ЕАД – получена на 17.10.2019 г. в 14:02 часа, 

вписана под № 23 в Регистъра; 

6. „Киа моторс България-София“ ООД – получена на 17.10.2019 г. в 

14:45 часа, вписана под № 24 в Регистъра. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по 

чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за обстоятелства по 

чл. 51, ал. 8, 9 и 13 и чл. 52, ал. 2 от ППЗОП след получаване на списъка с 

участниците.  

Комисията установи, че всички оферти са подадени в указания в 

обявлението за обществената поръчка срок и са в запечатана, непрозрачна 

опаковка, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП с ненарушена цялост. 

Върху опаковките на офертите, получилото ги лице от страна на възложителя е 

изписало входящия номер, датата и часа на приемане. 

 

I. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПО ОТВАРЯНЕ НА 

ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ – ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ  

На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията отвори 

офертите по реда на тяхното постъпване. 

1. „Дженеръс Ауто“ ЕАД – офертата е за обособена позиция № 1 и е 

представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която 

съдържа документация по обществената поръчка, 1 брой CD и плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. Председателят на комисията оповести 

съдържанието на опаковката. При обявяване на документите, съдържащи се в 

опаковката, комисията констатира съответствието им с приложения опис, както 

следва:  

1.1. Опис на документите съдържащи се в опаковката, подписан от 

изпълнителните директори на дружеството – 1 (един) лист. 
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1.2. Декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените 

сили на Република България (ЗОВС на РБ) – 1 (един) лист. 

1.3. Техническо предложение по обособена позиция № 1 – 4 (четири) 

листа. 

1.4. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица – 4 (четири) 

листа. 

1.5. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри “ – 1 (един) 

брой. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

2. „Рив комерс ГРУП“ ЕООД – офертата е за обособени позиции № 1, 

№ 2 и № 3 и е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 

цялост, която съдържа 1 брой CD, три папки и три плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“ за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и 

обособена позиция № 3.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. При 

обявяване на документите, съдържащи се в опаковката, комисията констатира 

съответствието им с приложения опис, както следва:  

2.1.  Опис на документите, съдържащи се в опаковката подписан от 

управителя на дружеството – 1 (един) лист. 

2.2. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ – 1 (един) лист. 

2.3. Техническо предложение по обособена позиция № 1 – 4 (четири) 

листа. 

2.4. Техническо предложение по обособена позиция № 2 – 4 (четири) 

листа. 

2.5. Техническо предложение по обособена позиция № 3 – 5 (пет) листа. 

2.6. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 1 – 4 (четири) листа. 

2.7. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 2 – 5 (пет) листа, един от които е празен. 

2.8. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 3 – 4 (четири) листа. 

2.9. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по обособена 

позиция № 1“ – 1 (един) брой. 

2.10. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по 

обособена позиция № 2“ – 1 (един) брой. 

2.11. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по 
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обособена позиция № 3“ – 1 (един) брой. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

3. „Омникар Ауто“ ООД – офертата е за обособена позиция № 3 и е 

представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която 

съдържа една папка.  

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. При 

обявяване на документите съдържащи се в опаковката, комисията констатира 

съответствието им с приложения опис, както следва:  

3.1 Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписан от 

управителя на дружеството – 1 (един) лист. 

3.2 Единен европейски документ за обществени поръчки – 1 (един) брой 

CD. 

3.3 Копие на Оторизационно писмо и Декларация със списък на 

оторизирани сервизи, заверени с печат „Вярно с оригинала“ и подпис – 7 (седем) 

листа. 

3.4 Копие на референция за добро изпълнение, заверено с печат „Вярно с 

оригинала“ и подпис – 1 (един) лист. 

3.5 Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ – 1 (един) лист. 

3.6 Техническо предложение по обособена позиция № 3 – 4 (четири) 

листа. 

3.7 Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 3 – 3 (три) листа. 

3.8 Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 3 – 4 (четири) листа. 

3.9 Ценово предложение по обособена позиция № 3 – 2 (два) листа. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията 

подписаха техническото предложение и ценовото предложение.  

 

4. „Паралексес“ ООД – офертата е за обособени позиции № 1 и № 3 и 

е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, която 

съдържа 1 брой CD, два запечатани плика с надписи „Предлагани ценови 

параметри“ за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3 и документация 

по обществената поръчка. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. При 

обявяване на документите, съдържащи се в опаковката, комисията констатира 

съответствието им с приложения опис, както следва:  
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4.1.  Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписан от 

управителя на дружеството – 1 (един) лист. 

4.2. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ – 1 (един) лист. 

4.3. Техническо предложение по обособена позиция № 1 – 4 (четири) 

листа. 

4.4. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 1 – 4 (четири) листа. 

4.5. Техническо предложение по обособена позиция № 3 – 4 (четири) 

листа. 

4.6. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 3 – 4 (четири) листа. 

4.7. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по 

обособена позиция № 1“ – 1 (един) брой. 

4.8. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по 

обособена позиция № 3“ – 1 (един) брой. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“.  

 

5. „Булвария София“ ЕАД – офертата е за обособени позиции № 1 и 

№ 3 и е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, 

която съдържа кутийка с 1 (един) брой CD, два пластмасови джоба и два 

запечатани плика с надписи „Предлагани ценови параметри“ за обособена 

позиция № 1 и обособена позиция № 3. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. При 

обявяване на документите, съдържащи се в опаковката, комисията констатира 

съответствието им с приложения опис, както следва:  

5.1. Опис на документите, съдържащи се в опаковката по обособена 

позиция № 1, подписан от изпълнителния директор на дружеството – 1 (един) 

лист. 

5.2. Копие от сертификат за съответствие на ЕО от производителя на 

модела – 10 (десет) листа. 

5.3. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ – 1 (един) лист. 

5.4. Техническо предложение по обособена позиция № 1 – 4 (четири) 

листа. 

5.5. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 1 – 4 (четири) листа. 

5.6. Опис на документите, съдържащи се в опаковката по обособена 

позиция № 3, подписан от изпълнителния директор на дружеството – 1 (един) 
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лист. 

5.7. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ – 1 (един) лист. 

5.8. Техническо предложение по обособена позиция № 3 – 4 (четири) 

листа. 

5.9. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 3 – 4 (четири) листа. 

5.10. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по 

обособена позиция № 1“ – 1 (един) брой. 

5.11. Запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри по 

обособена позиция № 3“ – 1 (един) брой. 

 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията 

подписаха техническите предложения и пликовете с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

6. „Киа Моторс България - София“ ООД – офертата е за обособена 

позиция № 1 и е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена 

цялост, която съдържа една папка и един запечатан плик с надпис „Ценово 

предложение по обособена позиция № 1 „Доставка на леки автомобили с 

нормална проходимост, пазарен сегмент D“. 

Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката. При 

обявяване на документите съдържащи се в опаковката, комисията констатира 

съответствието им с приложения опис, както следва:  

6.1. Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписан от 

управителя на дружеството – 1 (един) лист. 

6.2. Плик с надпис еЕЕДОП, съдържащ 1 (един) брой флаш памет. 

6.3. Декларация по чл. 327, ал. 1 от ЗОВС на РБ – 1 (един) лист. 

6.4. Техническо предложение по обособена позиция № 1 – 4 (четири) 

листа. 

6.5. Предложение за изпълнение по сравнителна таблица за обособена 

позиция № 1 – 4 (четири) листа. 

6.6. Копие на Европейски сертификат за съответствие, заверен с печат 

„Вярно с оригинала“ и подпис – 7 (седем) листа. 

6.7. Каталог – 14 (четиринадесет) листа. 

6.8. Запечатан плик с надпис „Ценово предложение по обособена позиция 

№ 1“ – 1 (един) брой. 

На основание чл. 54, ал. 4 от ППЗОП всички членове на комисията 

подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“. 
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На основание чл. 54, ал. 6 от ППЗОП с извършване на действията, описани 

в горепосочената последователност, приключи публичната част от заседанието 

на комисията.  

 

II. ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

ДОКУМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 39, АЛ. 2 ОТ ППЗОП 

В периода от 18.10.2019 г. до 23.10.2019 г., комисията продължи своята 

работа на закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП 

и извърши проверка за съответствието им с изискванията на възложителя към 

личното състояние и критериите за подбор, и констатира следното: 

 

1. „Дженеръс Ауто“ ЕАД 

Участникът „Дженеръс Ауто“ ЕАД е подал оферта за обособена позиция № 1.  

В съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е 

представил в офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан надлежно с 

квалифицирани електронни подписи от всяко от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, 

съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър.  

В част III, раздел „Г“: „Специфични национални основания за изключване“ в 

представения еЕЕДОП, участникът е посочил, че не са налице основания за 

отстраняване от процедурата.  

В т. 6.7 от документацията за обществената поръчка е посочено, че на 

основание чл. 101, ал. 11 ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

участници в процедурата. Дадена е и подробна дефиниция, че „Свързани лица" по 

смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП са тези по § 1, т.13 и т.14 от ДР на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 

Във връзка с посоченото изискване, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

комисията реши да изиска от участника, в срок до 17:30 ч. на 30.10.2019 г. да 

предостави декларация, че не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в 

настоящата процедура. 

 

2. „Рив комерс ГРУП“ ЕООД 

Участникът „Рив комерс ГРУП“ ЕООД е подал оферта за обособени позиции 

№ 1, № 2 и № 3. 

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е 

представил в офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан надлежно с 

квалифициран електронен подпис от лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно 

информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър.  

В част III, раздел „Г“: „Специфични национални основания за изключване“ в 
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представения еЕЕДОП, участникът е посочил, че не са налице основания за 

отстраняване от процедурата.  

За изпълнение на изискванията на възложителя (раздел III 1.3. „Технически и 

професионални възможности“ в обявлението и т. 10 „Изисквания към участниците 

за технически и професионални способности“ от документацията за обществената 

поръчка) е необходимо участникът да декларира, че ще осигури собствена или 

наета сервизна база за извършване на гаранционно техническо обслужване и 

ремонт на автомобилите, и да представи като доказателство за това списък на 

сервизните бази, техен адрес и телефон за контакти, както и оторизация от 

производителя за извършване на гаранционно обслужване на автомобилите по 

съответната обособена позиция. 

Съгласно обявлението и документацията за обществената поръчка, 

изискваното от Възложителя, минимално ниво е участникът да разполага със 

сервизна мрежа за гаранционно техническо обслужване и ремонт на 

предлаганите автомобили с не по-малко от три сервизни центъра на територията 

на Република България. 

В представения еЕЕДОП, участникът не е посочил, че разполага с 3 (три) 

броя сервизни центъра на територията на Република България - обстоятелство, 

необходимо за доказване на съответствие с критерия за подбор „Технически и 

професионални способности“, предвиден в обявлението и документацията на 

обществената поръчка. 

Съгласно т. 6.5 от документацията за обществената поръчка, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП. 

На основание чл. 65, ал. 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът се 

позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. 

На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП, третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията 

за отстраняване от процедурата (доказва се с попълнен ЕЕДОП). 

Съгласно т. 6.6 от документацията за обществената поръчка, участниците 

могат да ползват подизпълнители при условията на чл. 66 от ЗОП. 

На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, кандидатите и участниците посочват в 

заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОП, подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
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изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата 

(доказва се с попълнен ЕЕДОП). 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, комисията 

реши да изиска от участника, в срок до 17:30 ч. на 30.10.2019 г. да представи 

поотделно за всяка една обособена позиция, за която кандидатства, доказателства 

че разполага със собствена или наета сервизна мрежа за гаранционно техническо 

обслужване и ремонт на предлаганите автомобили, като представи списък на 

оторизираните от производителя на съответната марка автомобили сервизи, 

изрично посочи собствени или наети са те, ще ползва ли за тази дейност 

капацитета на трети лица или подизпълнители, като приложи документи 

(доказателства) за поетите от третите лица/подизпълнители задължения и 

надлежно попълнен еЕЕДОП за третите лица/подизпълнителите, ако посочи 

такива. 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

участникът може в срок до 17:30 ч. на 30.10.2019 г. да предостави на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, предвид гореизложената констатация на комисията. 

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. 

В т. 6.7 от документацията за обществената поръчка е посочено, че на 

основание чл. 101, ал. 11 от ЗОП, свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

участници в процедурата. Дадена е и подробна дефиниция, че „Свързани лица" по 

смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП са тези по § 1, т.13 и т.14 от ДР на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 

Във връзка с посоченото изискване, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

комисията реши да изиска от участника, в срок до 17:30 ч. на 30.10.2019 г. да 

предостави декларация, че не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в 

настоящата обществената поръчка. 

 

 

3. „Омникар Ауто“ ООД 

Участникът „Омникар Ауто“ ООД е подал оферта за обособена позиция № 3. 

Видно от съдържанието на предоставената оферта, участникът не е 

изпълнил изрично посоченото изискване на възложителя в т. 13.6 от 

документацията за обществената поръчка, а именно да предостави ценовото си 

предложение в отделен запечатан непрозрачен плик.  

В част III, раздел „Г“: „Специфични национални основания за изключване“ в 
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представения еЕЕДОП, участникът е посочил, че не са налице основания за 

отстраняване от процедурата.  

 

 

4.  „Паралексес“ ООД 

Участникът „Паралексес“ ООД е подал оферта за обособени позиции № 1 и 

№ 3. 

Съгласно изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е 

представил в офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан надлежно с 

квалифициран електронен подпис от лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно 

информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър.  

В част III, раздел „Г“: „Специфични национални основания за изключване“ в 

представения еЕЕДОП, участникът е посочил, че не са налице основания за 

отстраняване от процедурата.  

За изпълнение на изискванията на възложителя (раздел III 1.3. „Технически и 

професионални възможности“ в обявлението и т. 10 „Изисквания към участниците 

за технически и професионални способности“ от документацията за обществената 

поръчка) е необходимо участникът да декларира, че ще осигури собствена или 

наета сервизна база за извършване на гаранционно техническо обслужване и 

ремонт на автомобилите, и да представи като доказателство за това списък на 

сервизните бази, техен адрес и телефон за контакти, както и оторизация от 

производителя за извършване на гаранционно обслужване на автомобилите по 

съответната обособена позиция. 

Съгласно обявлението и документацията за обществената поръчка, 

изискваното от Възложителя, минимално ниво е участникът да разполага със 

сервизна мрежа за гаранционно техническо обслужване и ремонт на 

предлаганите автомобили с не по-малко от три сервизни центъра на територията 

на Република България. 

В представения еЕЕДОП, участникът не е посочил, че разполага с 3 (три) 

броя сервизни центъра на територията на Република България - обстоятелство, 

необходимо за доказване на съответствие с критерия за подбор „Технически и 

професионални способности“, предвиден в обявлението и документацията на 

обществената поръчка. 

Съгласно т. 6.5 от документацията за обществената поръчка, участниците 

могат да се позоват на капацитета на трети лица при условията на чл. 65 от ЗОП. 

На основание чл. 65, ал. 3 от ЗОП, когато кандидатът или участникът се 

позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. 
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На основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП, третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или 

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията 

за отстраняване от процедурата (доказва се с попълнен ЕЕДОП). 

Съгласно т. 6.6 от документацията за обществената поръчка, участниците 

могат да ползват подизпълнители при условията на чл. 66 от ЗОП. 

На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, кандидатите и участниците посочват в 

заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

На основание чл. 66, ал. 2 от ЗОП, подизпълнителите трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата 

(доказва се с попълнен ЕЕДОП). 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, комисията 

реши да изиска от участника, в срок до 17:30 ч. на 30.10.2019 г. да представи 

поотделно за всяка една обособена позиция, за която кандидатства, доказателства 

че разполага със собствена или наета сервизна мрежа за гаранционно техническо 

обслужване и ремонт на предлаганите автомобили, като представи списък на 

оторизираните от производителя на съответната марка автомобили сервизи, 

изрично посочи собствени или наети са те, ще ползва ли за тази дейност 

капацитета на трети лица или подизпълнители, като приложи 

документи/доказателства за поетите от третите лица/подизпълнители задължения 

и надлежно попълнен еЕЕДОП за третите лица/подизпълнителите, ако посочи 

такива. 

На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

участникът може в срок до 17:30 ч. на 30.10.2019 г. да предостави на комисията 

нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация, предвид гореизложената констатация на комисията.  

Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти или 

заявления за участие. 

В т. 6.7 от документацията за обществената поръчка е посочено, че на 

основание чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

участници в процедурата. Дадена е и подробна дефиниция, че „Свързани лица" по 

смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП са тези по § 1, т.13 и т.14 от ДР на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 

Във връзка с посоченото изискване, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

комисията реши да изиска от участника, в срок до 17:30 ч. на 30.10.2019 г. да 

javascript:;


12/13 
 

предостави декларация, че не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в 

настоящата обществената поръчка. 

 

5. „Булвария София“ ЕАД 

Участникът „Булвария София“ ЕАД е подал оферта за обособени позиции № 

1 и № 3. 

В съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е 

представил в офертата си 3 (три) броя еЕЕДОП, подписани надлежно с 

квалифицирани електронни подписи от всяко от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, 

съгласно информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър.  

Освен това участникът е представил в офертата си 3 (три) броя еЕЕДОП за 

третите лица, чиито ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнението на 

поръчката, подписани надлежно с квалифицирани електронни подписи от всяко от 

лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, които представляват участника и/или са членове на 

неговите управителни и надзорни органи, съгласно информацията по партидата на 

дружеството в Търговския регистър.  

В част III, раздел „Г“: „Специфични национални основания за изключване“ в 

представения еЕЕДОП, участникът е посочил, че не са налице основания за 

отстраняване от процедурата.  

В т. 6.7 от документацията за обществената поръчка е посочено, че на 

основание чл. 101, ал. 11 ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

участници в процедурата. Дадена е и подробна дефиниция, че „Свързани лица" по 

смисъла на § 2, т.45 от ДР на ЗОП са тези по § 1, т.13 и т.14 от ДР на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). 

Във връзка с посоченото изискване, на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

комисията реши да изиска от участника, в срок до 17:30 ч. на 30.10.2019 г. да 

предостави декларация, че не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник в 

настоящата процедура. 
 

 

6. „Киа Моторс България - София“ ООД 

Участникът „Киа Моторс България - София“ ООД е подал оферта за 

обособена позиция № 1.  

В съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ППЗОП, участникът е 

представил в офертата си 1 (един) брой еЕЕДОП, подписан надлежно с 

квалифициран електронен подпис от лицето по чл. 54, ал. 2 от ЗОП, съгласно 

информацията по партидата на дружеството в Търговския регистър.  

В част III, раздел „Г“: „Специфични национални основания за изключване“ в 
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JJ.OKYMeHTl1Te B mObJ1HeHl1e Ha YKa33Hl151T3 00 pa3neJ1 Il, TOl.J:KH J-6 OT HaCT05l.WI151 

npOTOKOJ1 ce npenCTaB5l.T Ha BHl1M3Hl1eTO Ha openCen3TeJ151 Ha KOMI1Cl1JI, Ha3Ha'jeHa CbC 

3anOBen N2 6541 J 8.10.2019 r. f-1a nl1peJ<Topa H3 cnY)K6a "BoeHH3 I1HCPOPMaul15l." Ha 

a.l.l.pec: rp. COCPI151, 6YJ1. "bp aT>!. bbKCTOH", 6n. N2 41, napTepHoTo nOMeWeHI1C, BXOLl 

OTKb:vt yn. "BlTxpeH" CJIe,a. YBe.lloMRB3He Ha JIHU3Ta 3a KOHTaK"T no npoue,a.ypaTa. 

HaCT05lllI.H51.T OpoToKon ce CbCTaBH B enl1H eK3eMOJl51.p 11 ce nOnOl1ca OT 

npeJ-lCe)]aTeJl5l 11. l.J:neHOBeTC Ha KOMl1.CI15ITa Ha 23.10.2019 r. 

3anlllyeHO Ha OCHOBaHlIle Yn. 36a, an.3 OT 

3aKOH 3a 06ll..\eCTBeHIIl nOpbYKIIl. 

TIpenCe)]aTen: 

11. l.J:J1eHOBe: 

1311 3 


http:eKnapaIll1.5l
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