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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19035-2 / 08.05.2019 г. 
за определяне на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез публично състезание, с рег.№ 19035 и предмет: „Доставка на два броя нови 
автомобили до седем места” 

 
Днес, 08.05.2019 г., в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, инж. Живко Димитров 

Динчев - Изпълнителен директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, като взе 
предвид, че: 

 
1. Процедурата е открита с решения № 19035-1/26.02.2019 г. 
2. Прогнозна стойност на поръчката: 92 000.00  лева без ДДС 
3. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на интернет страницата на 
Агенция по обществените поръчки под УНП 00246-2019-0020 
4. Връзка към електронната преписка в профила на Купувача: 
http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1580.html 
5. Протоколът от комисията, назначена със Заповед № 463 / 28.03.2019 г., е 
утвърден от Изпълнителния директор на 07.05.2019 г. 
6. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на 
интереси. 
На основание чл.22, ал.1, т.6 и ал.5 във вр. с чл.5, ал.4, т.1 от ЗОП по  процедура за 
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание рег.№ 19035 и предмет 
„Доставка на два броя нови автомобили до седем места”, взе следните  

 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1. Отстранява следните участници:  

Мото Боряна 94 ЕООД, гр. Варна - Съветът на директорите одобрява 
отстраняването на основание чл.107, т.1 от ЗОП на участника Мото Боряна 94 
ЕООД, гр. Варна, тъй като е представил оферта, която не отговаря на поставените 
критерии за подбор и не е изпълнил друго условиe, посочено в документацията на 
обществената поръчка. 

Мотиви: 
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 
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Боряна 94 ЕООД, гр. Варна, както и декларирания подизпълнител не са 
оторизирани представители. 
В представения допълнителен ЕЕДОП участникът 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. 
Видно от информацията 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. 
 
2.Класира участниците, както следва: 
 

№ 
Наименование и седалище 

 на участника 
Предлагана цена 
лева без ДДС 

Класиране 

1 Автохит 2000 ООД, гр. Ст. Загора 90 600.00лв. Първо място 
 
3. Определя за изпълнител на договор за обществена поръчка, класирания на 
първо място участник Автохит 2000 ООД, гр. Ст. Загора. 

 
На основание чл.43, ал.1 от ЗОП решението да се изпрати на всички 

участници в процедурата в тридневен срок от датата на издаването му. 
 
Решението може да се обжалва по реда на чл.196 и сл. от ЗОП пред Комисия 

за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. 
 

         
 
        Изп. директор: ............/п/.............. 
                        инж. Ж. Динчев  
 
Съгласували:  
Директор ДМОП: 

Д. Неделчева 
 
 
Юрисконсулт: 

.................................. 
  …………………… 
 
 
Изготвил: 
Ръководителл ТО: 

М. Макаков 
 


