
ПРОТОКОЛ № 2 
за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите 
предложения от офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с рег. № 19035 и предмет: „Доставка на два броя нови автомобили до седем 
места”  

На 11.04.2019г. продължи своята работа комисия, назначена със заповед 
№463/28.03.2019г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, в 
следния състав: 
Председател:  
инж. Иван Христов – Ръководиттел, Автостопанство, ДР 
Членове: 
1. инж. Каролина Иванова – Технолог, Автостопанство, ДР 
2. Диляна Лейчева – Юрисконсулт, ПО  
3. Симеонка Николова– Експерт контрол на документи, АДФК 
4. Галина Табакова – Специалист търговия, ТО, ДМОП 
 
На основание чл. 54, ал. 7 от ППЗОП комисията изготви Протокол за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на документите по чл. 39, 
ал. 2 от ППЗОП от 02.04.2019г. и с писмо изх.№ 12589/02.04.2019г. го изпрати на 
участниците  в обществената поръчка. 

 
В определения от възложителя срок участникът „Мото Боряна 94” ЕООД, гр. Варна 

представи изисканите допълнителни документи с писмо вх.№ 13756./10.04.2019г.  
 
След това комисията пристъпи към разглеждане на представените допълнителни 

документи и констатира следното: 
1.Участникът „Мото Боряна 94” ЕООД, гр. Варна не е доказал, че разполага с 

оторизиран сервиз на марката автомобили, която предлага или че има сключен договор с 
оторизиран сервиз. 
Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на договори, 

оторизационни писма и др., удостоверяващи, че участникът притежава собствена или 
ползва на друго валидно правно основание сервизна база, оторизирана от 
производителя/прекия вносител/оторизирания дистрибутор на производителя за 
гаранционна поддръжка на автомобила – заверено копие. Оторизираните представители 
на производителя на територията на РБългария са посочени в официалния интернет сайт 
на производителя, като участникът „Мото Боряна 94” ЕООД, гр. Варна, както и 
декларирания подизпълнител не са оторизирани представители. 

2. Участникът в представения допълнителен ЕЕДОП е декларирал, че ще ползва 
капацитет на трето лице/ подизпълнител с участие 30%.  

 Участникът не е приложил декларация за подизпълнителя с информация какво 
участие ще вземе в изпълнението на поръчката, вида дейности, които ще изпълнява и  
какви дейности съставляват 30% от доставката на автомобил. 

3. Видно от представената информация в представените ЕЕДОП на участника и на 
подизпълнителя -  част IV  Критерии за подбор, раздел В - Технически и професионални 
способности, 1 Б,  участникът и подизпълнителят са посочили един и същ изпълнен 
договор за последните 3 години с предмет идентичен или сходен с този на поръчката. 

Предвид гореизложеното, и на основание чл.107, т.1 от ЗОП комисията предлага 
на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участникът „Мото Боряна 
94” ЕООД, гр. Варна поради това, че не отговаря на поставените критерии за 



подбор и не е изпълнил друго условиe, посочено в документацията на обществената 
поръчка. 
Комисията продължи своята работа като разгледа техническото предложение на 

участника в процедурата „Автохит 2000“ ООД, гр. Ст. Загора и констатира, че същото 
отговаря на изискванията на документацията за участие и ЗОП. 
Комисията продължи своята работа като покани участниците на 18.04.2019г. от 10.00 

часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани 
ценови параметри“.  
Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия 

протокол на 15.04.2019г. 
  
    КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

  
Председател:  
инж. Иван Христов – ...................../п/....................... 
 

Членове: 

1. инж. Каролина Иванова – ...................../п/....................... 

2. Диляна Лейчева – ...................../п/....................... 

3. Симеонка Николова – ...................../п/....................... 

4. Галина Табакова – ...................../п/........................ 


