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                                                 П Р О Т О К О Л  
                         

             по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4  

от Правилника за прилагане на ЗОП 

  

 
Днес, 22.08.2019 г. от 10,00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 

120, заседателната зала на етаж V-ти, на основание чл. 192, ал.4  от Закона за обществените 

поръчки във вр. с чл. 97, ал.4 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД-11-14/21.08.2019 

г. на Директора на РЗИ- Бургас, се събра комисия в състав: 

 

Председател: Павлина Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

Членове:  

1. Багряна Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и правен”, 

Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- 

Бургас; 

2. Пепа Даскалова – главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводен и 

организационно-информационен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и 

стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

3. Ганчо Пентакев – старши специалист-орг. и управление на материално- 

технически ресурси в отдел "Финансово-счетоводен и организационно информационен", 

Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- 

Бургас; 

4. инж. Стоян Михалев- външен експерт с професионална квалификация, свързан с 

предмета на поръчката. 

Комисията се събра, за да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на 

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

обява (№ 26-02-2/02.08.2019г., ID 9091025) по реда на Глава 26-та от ЗОП, с предмет: 

„Доставка на два еднакви фабрично нови, неупотребявани леки автомобили- категория М1 

и ползването им за нуждите на РЗИ-Бургас, чрез наем за срок от 36 месеца“. 
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Председателят докладва, че e предаден 1 /един/ брой запечатан непрозрачен плик, 

върху който е отразено: наименование на участник, адрес, телефон и e-mail за 

кореспонденция на подателя, лице за контакт, входящ номер и час на офертата от 

деловодния електронен регистър на РЗИ-Бургас, наименование на поръчката. 

Председателят информира комисията, че срока за получаване на оферти е удължен-до 

21.08.2019 г. в 17:00 часа. (ID 9091547). 

Предложение за участие в процедурата е направил следният участник, видно от 

данните, посочени на плика:  

- „МОТО - ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД. Оферта с вх. № 26-01-13/13.08.2019 г., с адрес 

за кореспонденция: гр. София,  бул. „Сливница“ № 444, лице за контакт:  

Правдомир Тодоров. 

След като се запознаха с наименованието на единствения участник в процедурата, 

всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 ЗОП, че по отношение 

на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на комисията обяви 

на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки един етап от 

процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника: 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД-11-

12/02.08.2019 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава 26-та от ЗОП, с 

предмет: „Доставка на два еднакви фабрично нови, неупотребявани леки автомобили- 

категория М1 и ползването им за нуждите на РЗИ-Бургас, чрез наем за срок от 36 месеца“, 

както и с условията за  провеждане на процедурата и специфичните изисквания. 

Комисията констатира, че единствената представена оферта е постъпила в срок, в 

запечатан непрозрачен плик, с ненарушена  цялост.  

Комисията пристъпи към отваряне на получената офертата. Офертата е представена 

от „МОТО - ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД с ЕИК 131452951, седалище и адрес на управление гр. 

София 1360, район Люлин, бул. „Сливница“ № 444, представлявано от Атанас Иванов 

Фурнаджиев- управител. Офертата е подадена от Правдомир Тодоров- приложено е 

нотариално заверено пълномощно. 

На основание, чл. 97, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията обяви ценовото 

предложение на „МОТО - ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД. Председателят на комисията предложи 

на членовете на комисията да подпишат техническото предложение на участника-„МОТО 

- ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите на участника и 

проверка съответствието на постъпилата оферта с изискванията на възложителя, 

определени в обявата, указанията и образците към нея. 

Офертата  на „МОТО - ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД съдържа следните документи: 

- Опис на документите; 

- Пълномощно № 90/12.10.2018 г. на Правдомир Тодоров- ръководител филиал 

Бургас; 

- Техническо предложение – предложение за изпълнение на поръчката, пълна 

техническа характеристика на автомобила; 

- Потвърждение от “Ford CEE Sales LLC”- оторизационен документ;  

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП; 

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП; 

- Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

- Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП; 

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

- Декларация за съответствие с критериите за подбор; 



- Ценово предложение; 

Комисията, по посочения от участника ЕИК, пристъпи към проверка в интернет 

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката 

от партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от 

възложителя документи, както и към проверка на съдържанието на представените 

документи и дали същите в пълна степен отговарят на изпълнението на изисквания и 

критерии за подбор, поставени от възложителя. 

Комисията констатира, че няма липсващи документи в офертата на участника. 

Участникът удовлетворява изискванията на възложителя по отношение критериите за 

подбор- В декларацията за съответствие с критериите за подбор от 13.08.2019 г. от страна 

на участника са посочели като извършени дейности със сходен или идентичен предмет с 

поръчката- договор с „Метро Кеш енд Кери България“ ЕООД за 1 113 227 лв. от 2018 г. В 

т. 2 от декларацията за  съответствие с  критериите за подбор от 13.08.2019 г.  от страна на 

участника е посочено, че същия разполага със сервизна база на територията на гр. Бургас. 

На този  етап от процедура, участникът посочва (декларира) в образеца на декларацията 

изискванията по отношение критериите за подбор. Документите, чрез които се доказва 

изпълнението на критериите за подбор се представят само от участника, избран за 

изпълнител при сключване на договор.   

Техническото предложение на участника е изготвено по представения образец. 

Предлаганите  от участника два, с еднакви характеристики, автомобили под наем за срок от 

36 месеца са: марка „Форд“, модел „Екоспорт“. Комисията разгледа представеното 

техническо предложение и документите към него и счита, че същото в пълна степен 

отговаря на минималните изискванията на възложителя относно техническите изисквания 

към автомобилите.  

Комисията счита, че офертата на „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД отговаря и е 

изготвена, съгласно предварително обявените от възложителя условия, съдържа всички 

необходими документи, поради което допуска до оценка офертата на „МОТО-ПФОЕ 

ЛИЗИНГ“ ЕООД. Ценовите предложения на „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД е изготвено 

в съответствие с образеца, приложен в документацията за участие.  

Ценовото предложение на „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД е следното: За наем за 

срок от 36 месеца на двата леки неупотребявани, с еднакви параметри и характеристики 

автомобили: 44 368,08 лв. (четиридесет и четири хиляди триста шестдесет и осем лв. и осем 

ст.) без вкл. ДДС или 53 241,70 лв. (петдесет и три хиляди двеста четиридесет и едни лв. и 

седемдесет ст.) с вкл. ДДС. Месечната наемна вноска за двата леки, неупотребявани, с 

еднакви параметри и характеристики автомобили е: 1 232,44 лв. (хиляда двеста тридесет и 

два лв. и четиридесет и четири ст.) без вкл. ДДС и 1 478,94 лв. (хиляда четиристотин 

седемдесет и осем лв. и деветдесет и четири ст.) с включен ДДС. Гаранционен депозит за 

двата леки неупотребявани автомобил е: 2 464,88 лв. (две хиляди четиристотин шестдесет 

и четири лв. и осемдесет и осем ст.) без ДДС и 2 957,86 лв.(две хиляди деветстотин петдесет 

и седем лв. и осемдесет и шест ст.) вкл. ДДС. Ценовото предложение на „МОТО-ПФОЕ 

ЛИЗИНГ“ ЕООД е под рамките на максималния финансов ресурс, който  възложителя е 

определил със Заповед № РД-11-12/02.08.2019 г. на Директора на РЗИ- Бургас и в 

документацията на поръчката, а именно не повече от 46 000 /четиридесет и шест хиляди/ 

лева без ДДС или 55 200 /петдесет и пет хиляди и двеста/ лв. с вкл. ДДС, за сключен договор 

за наем на двата нови леки автомобила за срок от 36 месеца.  

В резултат на своята работа комисията с единодушие реши, че офертата на 

единствения участник –„МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД е в съответствие с техническите 

спецификации и на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП  предлага на възложителя да сключи 

договор за услугата с участника „МОТО-ПФОЕ ЛИЗИНГ“ ЕООД. 

 



Гласували “ЗА” предложеното решение – единодушно всички членове на Комисията 

– общо пет гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” относно решението – нито един глас. 

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

Настоящият протокол е съставен на основание  чл. 192, ал.4 от ЗОП и чл. 97, ал. 6 от 

Правилника за прилагане на ЗОП. Председателят благодари на членовете на комисията и 

закри заседанието и работата на комисията като ги прикани към подписването на настоящия 

протокол. Протоколът е изготвен и подписан на 23.08.2019 г. Протоколът на комисията 

заедно с цялата документация се предаде на възложителя за утвърждаване на 26.08.2019 г. 

 

 

 

 

Комисия в състав: 

   Председател: 1.____/п/___ (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

                 / Павлина Цонева/ 

   Членове          2. ____/п/___ (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

        /Багряна Петкова/ 

      3. ____/п/___ (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

       /Пепа Даскалова / 

       4. ____/п/___ (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

                   / Ганчо Пентакев/ 

       5. ____/п/___ (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

       / Стоян Михалев/ 

 

 

 

 

 


