
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е

№ 149

София, 31.01.2019 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева

Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров

Пламен Киров

при  участието  на  протоколист  Захари  Сръндев,  разгледа  в  заседание,  проведено  на 
31.01.2019 г.,  преписка  №  КЗК-1070/2018 г.,  с  наблюдаващ  проучването,  г-н  Красимир 
Зафиров – член на КЗК.

В Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/ е образувано производство по преписка 
№ КЗК-  1070/13.12.2018г.  във връзка с постъпила жалба с  вх.  № ВХР-2659/07.12.2018г.  от 
страна на Кооперация „Аутомотор“ срещу Решение № 27/ 27.11.2018г. на Директора на СИДП 
ДП Шумен за класиране на участницитe и определяне на изпълнител в процедура по възлагане 
на обществена поръчка с предмет: „Едновременна и еднократна доставка при условията на 
еднократно плащане на двадесет неупотребявани (нови), автомобила с висока проходимост за 
нуждите на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен с технически характеристики 
съгласно посочените  в  документацията  на процедурата“,  открита  с  Решение  № 17 от дата 
26.09.2018 г.на възложителя.

СЪЩНОСТ НА ЖАЛБАТА НА КООПЕРАЦИЯ „АУТОМОТОР“

Жалбоподателят счита  Решение 27/27.11.2018г.  на възложителя за незаконосъобразно 
по следните съображения:         

1.  Посочва,  че  в методиката  за  оценка  на  офертите  е  записано  следното:  „т.  V.  
Показател № 5 N — наличие на оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) марка  
автомобили от съответния тип МПС на територията на която и да е от Областите -  
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Шумен, Търговище,  Добрич,  Варна,  за бърза реакция и навременна намеса на специалист.  
Възложителят дава следното указание: УКАЗАНИЕ: Броят на оторизираните сервизи по  
показателя се доказва от съответния кандидат с представяне към техническата оферта на  
документ издаден от официалния доставчик на предлаганата марка и модел от съответния  
тип МПС за Република България, съдържащ списък на оторизираните фирмени сервизи за  
марката и модела на територията на която ида е  от Областите -  Шумен,  Търговище,  
Добрич, Варна. “

В тази  връзка  счита,  че  избраният  за  изпълнител  не  е  изпълнил  указанието  и  не  е 
представил  никакви  доказателства  от  официалния  доставчик  за  наличието  на  оторизиран 
сервиз за оферираната  марка и модел на МПС. Твърди,  че на това основание назначената 
комисия за разглеждане и оценка на офертите е следвало да отстрани участника ЕТ „Карбон 
Александър  Атанасов“  от  участие  в  процедурата  при  разглеждане  на  техническото  му 
предложение.

Посочва, че в Техническата спецификация, Възложителят е записал, че  Техническото 
предложение на изпълнителя трябва да съдържа:

„V.3.  Документ  (оторизационно  писмо)  издаден  от  производителя  на  
предлаганите мивка и модел МПС за участие е обществената поръчка.

V.  4.Списък  на  оторизираните  фирмени  сервизи  за  марката  и  модела  от 
съответния тип МПС на територията на която и да е от областите - Шумен, Търговище,  
Добрич, Варна с приложено подробно описание на условията за гаранционно поддържане и  
сервиз.“

Навежда, че в противоречие на всички декларирани принципи от Възложителя, както и 
на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП оценителната комисия не е отстранила участника и го е 
допуснала до оценяване на техническото му предложение. 

Твърди, че не му е известен текстът на цитирания в протокола Договор № 91002-2018 
г.,  приложен от  ЕТ „Карбон Александър  Атанасов“ , но представянето на някакъв договор 
противоречи  на  поставените  от  възложителя  изисквания.  В  т.  V.3.  от  техническата 
спецификация изрично и ясно е посочено какво следва да се представи от участника, а именно 
Документ (оторизационно писмо издаден от производителя на предлаганите марка и модел 
МПС за  участие  в  обществената  поръчка.  Посочва,  че  няма  как  да  се  представя  някакъв 
договор  и  този  договор  да  се  приема  за  оторизационно  писмо  от  производителя  за  тази 
обществена  поръчка.  Още  повече,  че  оценителната  комисия  съпоставя  договора  с 
оторизационното  писмо,  представено  от  производителя  изх.  № 03/6039 от  01.11.2018 г.,  в 
което е посочено конкретно лице за участие в тази конкретна обществена поръчка. Твърди, че 
в писмото е посочено, че на други лица, или обединения такава оторизация не е предоставяна 
за участие в настоящата открита процедура. 

2.  Счита,  че  участникът  ЕТ  „Карбон  Александър  Атанасов“  не  е  представил  и 
доказателства за наличие на оторизирани сервизи. От публикуваните протоколи и доклад и 
решение установява, че оценителната комисия никъде не обсъжда как е стигнала до извода, че 
този участник има право да ползва оторизирани сервизи.

Приема,  че  участникът  ЕТ  „Карбон  Александър  Атанасов“  е  следвало  да  бъде 
отстранен  от  участие  в  процедурата  от  оценителната  комисия,  тъй  като  не  е  спазил 
изискванията  на  Възложителя,  описани  в  жалбата  по  т.  III.  1.  до  III.4.  и  е  представил 
Техническа  оферта,  в  която  липсват  документи  издаден  от  официалния  доставчик  на 
предлаганата марка и модел МПС, съдържащ списък на оторизираните фирмени сервизи за 
дадена марка и модел от съответния тип МПС на територията на следните Области ...“, както и 
документ (оторизационно писмо) издаден от производителя на предлаганите марка и модел 
МПС за участие в обществената поръчка.“

3. На последно място твърди, че Проектът на договора е в противоречие с чл. 109 от 
ППЗОП и не съответства на стандартизираните образци на проекти на договори, одобрени от 
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Министъра на  финансите  със Заповед № ЗМФ-1365/29.12.2016 г.  на  осн.  чл.  109,  ал.  2  от 
ППЗОП, във вр. с чл. 229, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

С оглед  изложеното,  жалбоподателят  моли  КЗК да  отмени  като  незаконосъобразно 
Решение № 27/ 27.11.2018г. на възложителя. 

Моли да му бъдат възстановени направените в производството разноски за адвокатско 
възнаграждение и държавна такса. 

 
СТАНОВИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 
Възложителят е представил подробно становище по същество на спора, с което счита 

жалбата за неоснователна.
Моли да му бъдат възстановени направените в производството разноски.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
  
Идентификация на страните:

А. КООПЕРАЦИЯ „АУТОМОТОР“ - жалбоподател: с ЕИК 000101056 и седалище 
и  адрес  на  управление:  гр.  Варна,  бул.  „Владислав  Варненчик”  №  184.  Дружеството  се 
представлява и управлява от Стоян Стоянов.

Б. ДИРЕКТОР НА СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ -Шумен – 
възложител по смисъла на чл. 5, ал.2, т.14 от ЗОП с административен адрес: гр. Шумен, ул. 
„Петра” № 1. Директор на СИДП ДП Шумен е инж. Веселин Нинов.

В.  ЕТ „КАРБОН АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ“ – заинтересована страна:  с ЕИК 
040641836 и седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул. „Гургулят” № 21, ет. 8, ап. 29. 
Дружеството се представлява и управлява от Александър Атанасов.

Установен факти: 

1. С  Решение № № 17 от дата 26.09.2018 г. на Директор на  СИДП ДП Шумен и на 
основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП е открита процедура по  
възлагане на обществена поръчка от вида „открита процедура“ с предмет: „Едновременна и 
еднократна  доставка  при  условията  на  еднократно  плащане  на  двадесет  неупотребявани 
(нови),  автомобила  с  висока  проходимост  за  нуждите  на  Североизточно  държавно 
предприятие ДП Шумен с технически характеристики съгласно посочените в документацията 
на процедурата“.      

2. С Решението са одобрени обявлението и документацията за участие в процедурата.
Избраният критерий за оценка на офертите е „оптимално съотношение качество- цена“.
3. В Техническа спецификация от Документацията за участие е записано какво следва 

да съдържа Техническото предложение на изпълнителя:
3.1.  Техническо  приложение  по  утвърдения  с  документацията  образец  - 

приложение №7 с надлежно попълнени в него съгласно указанията: 
- Техническите характеристики на предлаганата мрака и модел МПС по посочените в т. 

І и т. ІІІ параметри по образеца на техническата оферта към документацията; 
3.2. Каталог на производитeля за предлаганата марка и модел автомобил, на хартиен 

или магнитен носител, или посочен интернет сайта на производител или ел. адрес на който 
са обявени техническите характеристики предмет на оценка в настоящата процедура; 
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3.3.Документ  (оторизационно  писмо)  издаден  от  производителя  на  предлаганите 
марка и модел МПС за участие в обществената поръчка. 

3.4.Списък на оторизираните фирмени сервизи  за марката и модела от съответния 
тип МПС на територията на която и да е от областите - Шумен, Търговище, Добрич, Варна с  
приложено подробно описание на условията за гаранционно поддържане и сервиз.

4.  В  Документацията  за  участие  се  съдържа  следната  Методика  за  определяне  на 
комплексната оценка на офертите:

Оценката на всяка една техническа оферта се извършва по следната формула:
Т = Показател № 2 Х(общи техн. параметри) + Показател №3 D (срок на доставка) + 

Показател  №  4  Гг/км(гаранция  в  години  и  изминати  километри  (което  от  двете  събития 
настъпи първо по ред) + Показател № 5 N(оторизирани сервизи), където:

ІІ.  Показател  №2 Х (общи техн.  параметри)  –  Съответствие  на  общите  технически 
параметри на съответните групи МПС-тата обявени от възложителя с общите техническите 
параметри  на  предлаганите  от  съответния  участник  МПС-та,  съгласно  предварително 
обявената от възложителя образец на техническа оферта:

Х(общи техн. параметри) = Х(общи техн. параметри)n/X(общи техн. параметри)vazl. * 
30, където:

Х(общи  техн.  параметри)  n  –  общите  техническите  параметри  на  предлаганите  от 
съответния участник МПС-та;

X(общи техн. параметри)vazl – общите техническите параметри на МПС-тата, съгласно
9. Кабина закрит тип с брой седящи места: не по-малко от 4+1 бр.
10.Бордови товарен отсек с метални канати, шпригли и брезент
11. Две оси
12. Четири двигателни колела (4х4)
13. Задвижване на четирите колела – 4х4 бързи (H4)
14. Задвижване на четирите колела – 4х4 бавни (L4)
15. Товароподемност(полезен товар) не по-малък от 1000кг.
І.Г. Относно 1(един) брой МПС(кабина 1+1 места, с бордови товарен отсек с метални 

канати, шпригли и брезент 4х4):
1.Предлаганите автомобили следва да са фабрично нови и неупотребявани
2.Предлаганите  автомобили  следва  да  притежават  документи  за  регистрацията  им 

съгласно законодателството на Р. България
3. Двигател не по-малко от 4 цилиндров , с работен обем до 3000 см.куб. включително
4. Гориво: Бензин
5. Скоростна кутия: 5 степенна механична
6. Автомобилите следва да притежават Европейско типово одобрение, или Единично 

одобрение за всеки автомобил издадено от компетентен орган
7. Екологична норма: не по-ниска от Евро 5 или еквивалент
8. Брой врати: не по-малко от 2 бр.
9. Кабина закрит тип с брой седящи места: не по-малко от 1+1 бр.
10.Бордови товарен отсек с метални канати, шпригли и брезент
11. Две оси
12. Четири двигателни колела (4х4)
13. Задвижване на четирите колела – 4х4 бързи (H4)
14. Задвижване на четирите колела – 4х4 бавни (L4)
15. Товароподемност(полезен товар) не по-малък от 1200кг.
Оценката на всяка една техническа оферта се извършва по следната формула: 
Т = Показател № 2 Х(общи техн. параметри) + Показател №3 D (срок на доставка) 

+  Показател  №  4  Гг/км(гаранция  в  години  и  изминати  километри  (което  от  двете 
събития настъпи първо по ред) + Показател № 5 N(оторизирани сервизи), където: 
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ІІ. Показател №2 Х (общи техн. параметри)  – Съответствие на общите технически 
параметри на съответните групи МПС-тата обявени от възложителя с общите техническите 
параметри  на  предлаганите  от  съответния  участник  МПС-та,  съгласно  предварително 
обявената от възложителя образец на техническа оферта: 

Х(общи  техн.  параметри)  =  Х(общи  техн.  параметри)n/X(общи  техн. 
параметри)vazl. * 30, където: 

Х(общи техн.  параметри)  n  – общите  техническите  параметри  на  предлаганите  от 
съответния участник МПС-та; 

X(общи  техн.  параметри)vazl  –  общите  техническите  параметри  на  МПС-тата, 
съгласно обявената от възложителя техническа спецификация;

30 – е тежест на критерия Х (общи техн. параметри) в общата оценка на офертите, като:
НАЧИН НА ОЦЕНКА НА КРИТЕРИЯ Х - ПРИ УСТАНОВЕНИ СЪОТВЕСТВИЯ ПО 

40-ТЕ ТОЧКИ, КОМИСИЯТА ПРИЕМА ЗА 100% ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  ВСЯКО  УСТАНОВЕНО  НЕСЪОТВЕСТВИЕ  ПО 
ДАДЕНА ТОЧКА СЕ ЯВЯВА 2,50  %(процентно)  НЕСЪОТВЕТСТВИЕ с  което  се  намаля 
оценката  на  съответната  оферта  (установяване  съответствието  на  даден  параметър  се 
извършва, чрез сравнение на заявените параметри на техническата оферта с показателите на 
същия  по  представения  каталог  на  производителя  за  предлагания  автомобил  или  по  друг 
начин  –  чрез  сравнение  на  технически  характеристики  публикувани  в  интернет  сайта  на 
производител посочен от участника)

В  потвърждение  на  заявените  технически  характеристики  към  техническото 
предложение  участникът,  представя  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  каталог  на  производителя  за 
съответната марка (на хартиен или магнитен носител) или посочва електронен адрес/страница 
на производителя,  където са  публикувани техническите параметри  на предлагания от  него 
автомобил – предмет на оценката на техническото предложение.

Максималния брой точки които могат да бъдат получени по този показател е 30 т.
ІІІ. Показател № 3 D – СРОК ЗА ОБЩАТА ДОСТАВКА ЗА 20-те броя автомобили
D = Dn * 10, където:
Dn – срок в календарни дни, предложен от оценявания участник, като
- кандидат предложил общ срок на доставката до 120 календарни дни включително, се 

оценява с 1 точка ;
-  кандидат  предложил  общ  срок  на  доставката  по-дълъг  от  120  (сто  и  двадесет) 

календарни дни не получават точки по този показател.
10 – тежест на критерия D в общата оценка на офертите.
ЗАБЕЛЕЖКА: максималния срок на доставка който ще се отценява от комисията е не 

по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни считани от датата на подписване на договора 
до  датата  на  подписване  на  предавателно-пиремателния  протокол  за  приемане  на 
автомобилите от възложителя.

Максималния брой точки които могат да бъдат получени по този показател е 10 т.
ІV. Показател № 4 – Гг/км(гаранция в години и изминати километри) Предлагана обща 

гаранция  за  всичките  МПС в  години  или  изминати  километри  –  което  от  двете  събития 
настъпи първо по ред:

При предложена от оценявания участник гаранция под 2 години включително и под 100 
000  изминати  километра  включително  –което  от  двете  събития  настъпи  първо  по  ред, 
офертата на същия по този показател не получава точки по този показател;

При предложена от оценявания участник гаранция от 2 години включително и повече и 
от 100 000 и повече измитани километри – което от двете събития настъпи първо по ред ,  
офертата на същия по този показател получава 10 (десет) точки.

Указание: Съответния кандидат представя по този показател единна гаранция в години 
и изминати километри – което от двете събития настъпи първо по ред и за четирите групи 
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автомобили. Отделни гаранции за всяка една група автомобили няма да бъдат разглеждани и 
оценявани.

Максималния брой точки които може да се получи по този показател са 10 точки.
V.Показател № 5 N – наличие на оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) 

марка автомобили от съответния тип МПС на територията на която и да е от Областите - 
Шумен, Търговище, Добрич, Варна, за бърза реакция и навременна намеса на специалист.

N = Nn* 5,
-  кандидат  представил  доказателства  за  наличие  на  оторизирани  сервизи  на 

предлаганата  (оферираната)  марка  автомобили от  съответния  тип  МПС на  територията  на 
която и да е от Областите - Шумен, Търговище, Добрич, Варна, се оценява с 1 точка;

-  кандидат  НЕ  представил  доказателства  за  наличие  на  оторизирани  сервизи  на 
предлаганата  (оферираната)  марка  автомобили от  съответния  тип  МПС на  територията  на 
която и да е от Областите - Шумен, Търговище, Добрич, Варна, не получава точки по този 
показател

5 – тежест на критерия N в общата оценка на офертите.
Максималния брой точки които може да се получи по този показател са 5 точки.3.
5.  В  Образеца  на  ПРИЛОЖЕНИЕ  №  7 Техническа  оферта  от  Документацията  за 

участие  са  посочени  следните  документи,  които  трябва  да  присъстват  в  Техническото 
предложение на участника:

- Каталог за типовете  предлагани автомобили (на хартиен носител/ на магнитен 
носител) 

или 
-  обявявам  следните  електронен  адрес/интернет  сайт  на  производителя  в  който  са 
публикувани  параметрите  на  техническите  показатели  предмет  на  оценка  на 
показателите  на  техническата  оферта 
……………………………………………………………………………… 

-  Документ (оторизационно писмо) издаден от производителя на предлаганите марка 
и модел МПС за участие в обществената поръчка. 

- Списък на оторизираните фирмени сервизи за марката и модела от съответния тип 
МПС на територията на Областите - Шумен, Търговище, Добрич и Варна. 

Когато  даден  кандидат  не  изпълни  горепосочените  изисквания  на  Възложителя  за 
начина  и  документите,  които  следва  да  се  съдържат  в представеното  техническото 
предложение, същият се отстранява от последващо участие в процедурата.

6.  Участника  ЕТ  „Карбон  Александър  Атанасов“ е  представил  Техническо 
предложение (Образец ПРИЛОЖЕНИЕ № 7) за изпълнение на поръчката, в което е посочил, 
че ще достави автомобили марка УАЗ.

6.1. Към  Техническото предложение е приложено и копие на договор за продажба от 
17.10.2018г.  между  „Уляновски  автомобилен  завод“  /продавач/  (производител  на 
автомобилите  УАЗ)  и  ЕТ  „Карбон  Александър  Атанасов“  /купувач/.  Съгласно  договора, 
продавача се  задължава  да  продава на  купувача  автомобили УАЗ през  2018,  2019,  2020 и 
2021г. 

6.2. Към Техническо предложение на участника  ЕТ „Карбон Александър Атанасов“ е 
представен и Списък на сервизите му обслужващи автомобили марка УАЗ. Видно от списъка 
сервизите се намират в градовете Шумен, Варна и Омуртаг.

7.  Със Заповед № 394/02.11.2018г. на възложителя е назначена комисия за разглеждане, 
оценка и класиране на офертите на участниците .

8. Работата на комисията е обективирана в Протокол № 1/02.11.2018 г., Протокол № 2/ 
13.11.2018 г. и Протокол № 3/ 23.11.2018 г.

9.  Видно от  Протокол № 1/02.11.2018 г.  оферти  за  участие  са  подали  2  дружества: 
Кооперация „Аутомотор“ и ЕТ „Карбон Александър Атанасов“.  
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10.  След  като  е  отворила  и  разгледала  заявленията  за  участие  на  Кооперация 
„Аутомотор“ и ЕТ „Карбон Александър Атанасов“, оценителната комисия е констатирала, че 
и двамата участника отговарят на критериите за подбор на възложителя и ги е допуснала до 
етапа на отваряне и разглеждане на техническите предложения.

11. Видно от Протокол № 2/ 13.11.2018 г. оценителната комисия след като е отворила 
техническите предложения на двамата участника е констатирала следното:

В  Техническата  си  оферта  ЕТ  „Карбон  Александър  Атанасов“  е  представил 
документите по т.1.2-1.5, а по т.1.1. като документ издаден от производителя на предлаганите 
марка и модел МПС за участие в обществената поръчка е представил Договор № 91002-2018г 
за покупко продажба сключен с ООО „УАЗ“ и също подписан  от Андрей Дорофеев- директор 
на износа на ООО „УАЗ“. Договорът е  с приложен към него превод от заклет преводач. От 
съдържанието  на  договора  е  видно,  че  същият  е  сключен  на  17.10.2018г.  Има   срок  на 
действие за годините 2018г, 2019г, 2020г, и 2021г, и  касае покупко-продажбата на превозни 
средства  „UAZ“.

В представения договор единствените ограничения към  Кандидат № 1: – ЕТ „Карбон 
Александър  Атанасов“  гр.  Плевен  поставени  от  ООО  „УАЗ“  са,  че  всички  предишни 
преговори  и  кореспонденции  се  считат  за  нищожни;  че  купувачът  не  трябва  да  използва 
стоките за разработване на средства за доставка на ядрено оръжие, и че гарантира, че стоката 
няма да се използва от крайните  й потребители за такива цели.

Същевременно  в  представеното  писмо  уведомление  от  ООО  „УАЗ“,  изходящ  № 
03/6039  от  дата  01.11.2018г.  липсва  категорично  заявление,  че  Договор  №  91002-2018г, 
сключен с Кандидат №1: – ЕТ „Карбон Александър Атанасов“ гр. Плевен към 01.11.2018г да е 
прекратен и към датата  01.11.2018г е загубил своето действие между сключилите го страни. 

Предвид  горното  комисията  пристъпи  към  оценка  и  класация  на  техническите 
предложения  на  двамата  допуснати  кандидати  съгласно  предварително  обявената  от 
възложителя методика (стр. 3 – 7 от Протокол 2).  

„По Показател 3 –     D -     Срок за доставка   – Предложен е  срок на доставка до 118 дни 
календарни дни.

Техническата оферта на кандидата по този показател съгласно методиката се оценява 
по формулата D = Dn * 10, където:

Dn – срок в календарни дни, предложен от оценявания участник, като 
- кандидат предложил общ срок на доставката до 120 календарни дни включително, се 
оценява с 1 точка ;
- кандидат  предложил  общ  срок  на  доставката  по-дълъг  от  120  (сто  и  двадесет) 
календарни дни не получават точки по този показател.

1  0   – тежест на критерия D в общата оценка на офертите.  
Техническата оферта на Кандидата  получава 1*10 = 10 ТОЧКИ

По  Показател - 4  - Гг/км(години и изминати километри – което от двете събития 
настъпи първо по ред)  Предлагана единна гаранция в години и изминати километри (което 
от двете събития настъпи първо по ред) и за четирите групи автомобили, считано от датата на 
подписване на договора

-  Предложена е  единна  гаранция  в  години и изминати  километри (което от двете 
събития  настъпи  първо  по  ред)  и  за  четирите  групи  автомобили,  считано  от  датата  на 
подписване  на  договора  както  следва   2,25г(две  години  и  една  четвърт(три  месеца)/или 
102 000 сто и два хиляди километра

Техническата оферта на кандидата по този показател съгласно методиката се оценява 
както следва:
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 При предложена  от оценявания участник гаранция под 2 години включително и под 
100 000 изминати километра включително –което от двете  събития настъпи първо по ред, 
офертата на същия по този показател не получава точки по този показател;

При предложена  от оценявания участник гаранция от 2 години включително и повече 
и от 100 000 и повече измитани  километри – което от двете събития настъпи първо по ред , 
офертата на същия по този показател получава 10 (десет) точки.

Техническата оферта на Кандидата  по този критерий получава  1*10 = 10 ТОЧКИ
По  Показател – 5  (N) - брой  оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) 

марка автомобили на територията на която и да е от Областите Шумен, Търговище, и  Варна, 
Кандидатът е  представил списък на наличие на оторизирани сервизи на предлаганата 

(оферираната)  марка  автомобили  от  съответния  тип  МПС  на  територията  на  Областите  - 
Шумен, Търговище  и Варна

Техническата оферта на  Кандидата  по този показател се изчислява по следната 
формула:  N = Nn* 5, 

- кандидат  представил  доказателства  за  наличие  на  оторизирани  сервизи  на 
предлаганата  (оферираната)  марка автомобили от  съответния  тип МПС на територията  на 
която и да е от Областите - Шумен, Търговище, Добрич,  Варна, се оценява с 1 точка ;

-  кандидат  НЕ  представил  доказателства  за  наличие  на  оторизирани  сервизи  на 
предлаганата  (оферираната)  марка  автомобили от  съответния  тип  МПС на  територията  на 
която и да е от Областите - Шумен, Търговище, Добрич,  Варна, не получава точки по този 
показател

5 –   тежест на критерия   N   в общата оценка на офертите.  
Техническата оферта на Кандидата  по този критерий получава  1*5 = 5 ТОЧКИ
Общата оценка на техническата оферта на кандидат № 1 ЕТ „Карбон Александър 

Атанасов“ гр. Плевен е следната:
Т = Показател №2 Х (общи техн. параметри) 30 точки + Показател №3 – D - Срок 

за доставка 10 точки + Показател №4  - Гг/км(години и изминати километри – което от 
двете събития настъпи първо по ред) 10 точки + Показател №5  (N) - брой  оторизирани 
сервизи 5 точки  = 55 точки.“

12.  На  основание  чл.  22,  ал.  1,  т.  6  от  ЗОП  във  връзка  с  чл.  108,  т.1  от  ЗОП  и 
резултатите, отразени в протоколите и доклада от работата на комисията, възложителят издава 
Решение  №  27/  27.11.2018г.  за  класиране  на  участниците  и  определяне  на  изпълнител  за 
възлагане на обществена поръчка. 

За  изпълнител  на  обществената  поръчка  е  определен  участника  ЕТ  „Карбон 
Александър Атанасов“, а участника Кооперация „Аутомотор“ е отстранен от участие. 

13.  За изготвено Решение №  27/ 27.11.2018г.  участника  Кооперация „Аутомотор“   е 
уведомен с писмо по пощата, получено на 30.11.2018 г. видно от обратната разписка.     

14. Жалбата на Кооперация „Аутомотор“ е подадена пред КЗК на 07.12.2018г.   

ПРАВНИ ИЗВОДИ  

Жалбата  на  Кооперация  „Аутомотор“  в  качеството  му  на  заинтересован  участник, 
съгласно чл. 198, ал. 1, т.3 от ЗОП е подадена пред компетентен орган (КЗК) на 07.12.2018г. в 
законоустановения 10-дневен срок по  чл.  197, ал.1,  т.7,  б.  „а“  от ЗОП от получаването на 
обжалваното решение на 30.11.2018 г.

 1. Жалбата е  недопустима в частта относно твърдението, че  Проектът на договора, 
част от утвърдената Документация за участие е  в противоречие с чл.  109 от ППЗОП и не 
съответства на стандартизираните образци на проекти на договори, одобрени от Министъра на 
финансите.
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КЗК счита, че твърдения, касаещи по същество незаконосъобразност на обявлението и 
документацията за участие в обществената поръчка, одобрени с решението за откриване,  е 
недопустимо  да  се  разглеждат  в  настоящото  производство.  Причината  за  това  е,  че  така 
наведените твърдения касаят друг административен акт, различен от обжалвания, а именно – 
решението  за  откриване  на  обществената  поръчка  и  одобрените  с  него  обявление  и 
документация  за  участие.  Същите  са  могли  да  бъдат  разгледани  по  същество,  ако  е  била 
подадена жалба в срока по чл. 197, ал.  1,  т.  1 от ЗОП. С оглед преклузивния характер на 
посочения  в  разпоредбата  срок,  който  отдавна  е  изтекъл,  установените  в  обявлението  за 
обществена поръчка и документацията за участие изисквания се считат за влезли в сила към 
настоящия  момент  и  съответно  за  обвързващи възложителя  и  участниците  в  процедурата. 
Предмет  на  подадената  пред  КЗК  жалба  в  настоящото  производство  е  Решение  №   27/ 
27.11.2018г.  на  Директора  на  СИДП ДП Шумен  за  класиране  на  участниците  и  избор  на 
изпълнител на обществената поръчка. Поради това, дружеството може да излага твърдения за 
незаконосъобразност  и  да  предявява  доказателствени  искания,  единствено  свързани  с 
постановяването  на  този  административен  акт  (в  този  смисъл  е  и  Решение  №  345  от 
26.05.2016г. на КЗК по преписка № КЗК-176/2016г., Решение № 14420 ОТ 02.12.2014 г. по 
адм. д.  № 11070/2014 г.,  ІV отд. на ВАС,  Решение № 1259 ОТ 08.02.2016 г.  по адм. д.  № 
13261/2015 г., ІV отд. на ВАС).

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.
1.  Твърдението  на  жалбоподателя,  че  класираният  на  първо  място  участник  не  е 

представил в Техническото си предложение оторизационно писмо издадено от производителя 
на предлаганите марка и модел МПС за участие в обществената  поръчка,  а  вместо него е 
представил договор сключен с производителя на МПС, което противоречало на поставените 
от възложителя изисквания в т. V.3. от техническата спецификация и в този смисъл участника 
ЕТ „Карбон Александър Атанасов“ е следвало да бъде предложен за отстраняване, КЗК счита 
за неоснователно. 

Съгласно  Техническа  спецификация от  Документацията  за  участие,  един  от 
документите, който следва да съдържа Техническото предложение на изпълнителя е документ 
(оторизационно писмо)  издаден от производителя на предлаганите марка и модел МПС за 
участие в обществената поръчка.  

След  извършен  анализ  на  представеното  в  хода  на  производството  пред  КЗК 
Техническо предложение от офертата на участника  ЕТ „Карбон Александър Атанасов“, КЗК 
установи,  че  същия е  представил  договор  за  продажба  от  17.10.2018г.  сключен  между 
„Уляновски автомобилен завод“ /продавач/ (производител на автомобилите УАЗ, предлагани 
от жалбоподателя) и  ЕТ „Карбон Александър Атанасов“  /купувач/,  като по силата на този 
договор, продавача се задължава да продава на купувача автомобили УАЗ през 2018, 2019, 
2020  и  2021г. (стр.  141  от  офертата  на  участника). Никъде  в  Договора  не  се  посочва,  че 
закупените  от  купувача  ЕТ  „Карбон  Александър  Атанасов“  са  единствено  и  само  за 
задоволяване  на  неговите  нужди  и  в  последствие  не  могат  да  бъдат  препродавани  или 
отдавани под наем.  С оглед така  изложеното,  КЗК приема,  че  по силата  на  този договор, 
участника получава във владение съответен брой МПС и би могъл да се разпорежда с тях като  
прехвърля собствеността им на трети лица, в случая Възложителя – директора на СИДП ДП 
Шумен, с оглед предмета на откритата от него обществена поръчка.  Действително, съгласно 
условията  за  участие,  възложителят  изисква  оторизационно  писмо  от  производителя  на 
предлаганите  марка  и  модел  МПС,  но  в  настоящия  случай,  КЗК  намира,  че  договора  за 
покупко-продажба  с  производителя  на  автомобилите  УАЗ,  напълно  покрива  оторизацията, 
която по своята същност представлява едно овластяване на даден търговец да продава и/или 
сервизира оборудване на фирмата производител.  Доколкото никъде в документацията  не е 
изрично  записано  какви  точно  обстоятелства  следва да  докаже  въпросното  оторизационно 
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писмо,  то  КЗК счита,  че  юридическия  смисъл  на  оторизацията  в  конкретния  случай  е  да 
овласти  определен  търговец  да  извършва   съответни  фактически  и  правни  действия  на 
територията  на  Република  България  със  съответната  марка  моторни  превозни  средства, 
произвеждани от този производител.  За целите на настоящия казус  може да се приема,  че 
наименованието на предоставеният документ  (пълномощно, сертификат, разрешение, писмо, 
договор и т.н.) няма практическо значение.  Важно е също така да се отбележи,  че самият 
Възложител е счел съдържанието на представения договор за достатъчно,  за  да се докаже 
наличието  на  изискваните  фактически  и  правни  отношения  между  производителя  на 
автомобилите  и  участника  в  настоящата  процедура.    В  този  смисъл,  КЗК  намира,  че 
жалбоподателят твърде стеснително тълкува формата за представяне на оторизация. 

2.  Неоснователно  е  твърдението  на  жалбоподателя,  че  участникът  ЕТ  „Карбон 
Александър Атанасов“ не е представил и списък за наличие на оторизирани сервизи, в които 
ще се извършва ремонта и обсулжването на предлаганите МПС.

Видно  от  представеното  като  писмено  доказателство  Техническо  предложение  от 
офертата на участника ЕТ „Карбон Александър Атанасов“, се установи по безспорен начин, че 
е представен и Списък на сервизите му обслужващи автомобили марка УАЗ, намиращи се в 
градовете  Шумен,  Варна  и  Омуртаг  (стр.  147  от  офертата  на  участника).  Следователно, 
участника е изпълнил и това заложено от възложителя изискване.

С  оглед  изложеното,  КЗК  споделя  констатациите  на  оценителната  комисия,  че 
участника  „Авто инженеринг холдинг груп“ ЕООД е отговорил на изискванията заложени в 
Техническата спецификация и съответно законосъобразно го е допуснала до етапа на оценка 
на  техническите  предложения.  В  този  смисъл,  КЗК намира,  че  административният  акт  на 
възложителя за  класиране  на  участниците  следва да  бъде оставен в  сила като правилен  и 
законосъобразен.

Предвид  изхода  на  настоящото  производство  и  констатираната  неоснователност  на 
жалбата, КЗК приема, че искането на процесуалния представител на възложителя за възлагане 
на юрисконсултско възнаграждение, на основание чл. 217, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 143 
от АПК трябва да бъде уважено, поради което в полза на възложителя следва да се възложат 
разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв. (двеста лева), определени 
съгласно  чл.  24  от  Наредба  за  заплащането  на  правната  помощ,  приета  с  ПМС  №  4  от 
06.01.2006 г. Същото се налага във връзка с чл. 78, ал. 8 от ГПК.  

Относно искането на жалбоподателя да му бъдат възстановени направените от него в 
производството  разноски,  с  оглед неоснователността  на  жалбата  по отношение  твърдяната 
незаконосъобразност на Решение № 27/ 27.11.2018г. на Директора на СИДП ДП Шумен, на 
основание чл. 217, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 143, ал. 3 от АПК, КЗК счита, че същото 
следва да бъде оставено без уважение.     

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 215, ал. 2, т. 1 от ЗОП и чл. 217, ал. 1 от  
ЗОП, КЗК: 

                                                    Р Е Ш И

1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с  вх.  № ВХР-2659/07.12.2018г.  от  страна  на 
Кооперация  „Аутомотор“  срещу Решение  № 27/  27.11.2018г.  на  Директора  на  СИДП  ДП 
Шумен за класиране на участницитe и определяне на изпълнител в процедура по възлагане на 
обществена  поръчка  с  предмет:  „Едновременна  и  еднократна  доставка  при  условията  на 
еднократно плащане на двадесет неупотребявани (нови), автомобила с висока проходимост за 
нуждите на Североизточно държавно предприятие ДП Шумен с технически характеристики 
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съгласно посочените  в  документацията  на процедурата“,  открита  с  Решение  № 17 от дата 
26.09.2018 г.на възложителя.

 2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на  Кооперация „Аутомотор“  за възлагане на 
направените в настоящото производство разноски.       

  
 3.  ВЪЗЛАГА на  Кооперация  „Аутомотор“  да  заплати  направените  от  възложителя 

разноски в размер на 200 лв. представляващи юрисконсултско възнаграждение.  
    

Решението  подлежи на  обжалване пред Върховния административен  съд в  14-дневен 
срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....................................
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

................................
Анна Янева 

................................
Георгица Стоянова 

................................
Красимир Витанов

..............................
Красимир Зафиров

.............................
                                                                Пламен Киров
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