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УТВЪРЖДАВАМ   ДИРЕКТОР СИДП: ...(п)...заличено съгл. ЗЗЛД 

                             /инж. В. Нинов/ 
 

Д ат а :  1 9 . 1 1 . 2 0 1 8 г .  

 

 

П РО Т О К О Л  №1  

Д н ес  1 9 . 1 1 . 2 0 1 8 г .  к о м и си я  н аз н ач ен а  съ с  З ап о в ед  №4 0 7 / 1 9 . 1 1 . 2 0 1 8 г .  н а  

Д и р ек т о р а  н а  „ С ев ер о и з т о ч н о  д ъ р ж ав н о  п р ед п р и я т и е“  Д П  Ш ум ен ,  н а  

о сн о в ан и е  18, ал. 1, т. 1 , чл. 20, ал. 1, т. 1,  чл. 73, ал.1, чл.74, от  ЗОП, чл.51, от ППЗОП  и   

Въ т р еш н и т е  п р ав и л а  з а  в ъ з л аг ан е  н а  о б щ ест в ен и  п о р ъ ч к и  в  „ С ев ер о и з т о ч н о  

Д ъ р ж ав н о  П р ед п р и я т и е“  Д П  г р . Ш ум ен ,  с е  съ б р а  в  1 3 , 0 0 ч аса  н а  св о е  п ъ р в о  

р ед о в н о  з асед ан и е  з а  д а  п р о в ед е  п р о ц ед ур а  з а  о п р ед ел я н е  н а  и з п ъ л н и т ел  и  

в ъ з л аг ан е  н а  и з п ъ л н ен и ет о  н а  о б щ ест в ен а  п о р ъ ч к а ,  ч р ез  „ о т к р и т а  

п р о ц ед у р а ”  с  о б ек т  н а  п о р ъ ч к ат а  –  д о ст ав к а  и  п р ед м ет  н а  и з п ъ л н ен и е :  „Обща 

еднократна доставка при условията на двегодишен финансов  лизинг на общо 9(девет) нови 

неупотребявани МПС,  от които 7(седем) бр.  тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, 

открито товарно отделение, с възможност за ползване на данъчен кредит; 1(един)брой 

неупотребяван(нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4“ 

и 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места, за нуждите на 

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен с технически характеристики съгласно 

посочените в документацията на процедурата“,  о т к р и т а  с  Решение № 22 от 11.10.2018 г. н а   

Д и р ек т о р а  н а  „ С ев ер о и з т о ч н о  д ъ р ж ав н о  п р ед п р и я т и е“  Д П  Ш ум ен  и  о б я в ен о  с  

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2018-0139. 

К о м и си я т а  е  в  съ ст ав ,  к ак т о  сл ед в а :  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанаска Иванова Атанасова  – гл. юрисконсулт при   „ С И Д П “  Д П  Ш ум ен  

         ЧЛЕНОВЕ:1.инж. Ивайло Йорданов Тодоров – експерт  при „ С И Д П “  Д П  Ш ум ен .  

                    2 . Нели Красимирова Борисова – експерт  обществени поръчки при „ С И Д П “  

Д П  Ш ум ен  

                          3.Валентина Христова Добрева  – счетоводител при   „ С И Д П “  Д П  Ш ум ен .  

                              4.адв.Евгени Ганев Гандев – адвокат при ШАК и обслужващ юрист при „ С И Д П “  

Д П  Ш ум ен  

Присъстваха всички членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, изискванията 

на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно документацията за участие. 

Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за изпращане 

на Решението и Обявлението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки, а 

Обявлението и до Европейски вестник за публикуване . Същите са публикувани по надлежния ред в 

електронния регистър на АОП, а документация и в профила на купувача. 

Председателят на комисията получи Регистър за заведени и получени оферти и самите оферти 

от съответния служител на възложителя, чрез предавателно-приемателен протокол, и представи на 

комисията списък на кандидатите подали оферта – удостоверен в предавателно-приемателния 

протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 
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Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Съгласно списъка комисията установи, че оферти  за участие депозирани в определения срок 

са постъпили от следните  кандидати: 

1. Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София, като офертата е 

подадена и вписана в Регистър за приемане на оферти с вх. № 6323/16.11.2018 година, в 15:14 

часа; депозирана лично от представител на кандидата 

Кандидатът е вписан в Регистър за получени оферти,  като са записани всички данни, съгласно 

чл. 48, ал. 1 от ППЗОП.  

Комисията констатира, кандидатът е представил своята оферта в запечатана, непрозрачна 

опаковка, с ненарушена цялост с отбелязани всички данни, съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. При 

приемане на офертата върху опаковката са нанесени всички данни, съгласно чл. 48, ал. 2 от ППЗОП 

и на приносителя е издаден документ. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на комисията 

определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената дата и час за 

разглеждане на офертите в Обявлението към настоящата процедура и З ап о в ед  

№ 4 0 7 / 1 9 . 1 1 . 2 0 1 8 г . на директора на СИДП ДП Шумен, а именно: 

- публично заседание, което включва: откриване на заседанието от 13,00 часа на 19.11.2018 г., 

комисията ще отвори опаковката с офертата, съгласно ЗОП и ППЗОП и ще оповести приложените в 

нея  документи; 

- след приключване на публичната част комисията ще проведе закрито заседание в което ще 

разгледа документите, относно личното състояние на кандидата и критериите за подбор, съгласно 

ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- в зависимост от констатациите на комисията относно представените документи 

удостоверяващи изпълнението от страна на кандидата  на критериите за допускане  и подбор  

комисията ще извърши преглед и оценка на техническото предложение на кандидата  и ще 

определи  дата и час за отваряне и оповестяване на ценовото предложение . 

При откриване на процедурата се установи, че в залата не присъстват външни лица, 

представители на СМИ и представители  на: 

 Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София.  

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на Кандидат 

№1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София в Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията  относно представителна власт и проверка на съответствието с декларираните 

обстоятелства по офертата. 

Обстоятелствата относно не присъствието на представители на Кандидат № 1: – ЕООД 

„Райфайзен Лизинг България“ гр. София беше отразено в присъствен лист по образец, подписан 

от трима от членовете на комисията . Наблюдатели и други външни лица не присъстваха. 

Присъственият лист е неразделна част от процедурното досие.  

Разпечатката  към  19.11.2018г  от извършената от страна на комисията служебна проверка на 

актуалното състояние на кандидата в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, е 

приложена към документацията  

 

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на Кандидат № 1: – ЕООД 

„Райфайзен Лизинг България“ гр. София.  и оповестяване на приложените документи. 

В изпълнение на изискванията на чл. 54 ал.3 от ППЗОП, комисията установи наличието в 

опаковката  на Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София  на: 1. Папка с 

документите за подбор  за ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София 2. Папка с 

документите за подбор  за обявения подизпълнител ЕООД „Венци Габрово“ гр. Габрово ,  3. 

Един запечатан плик „Предлагани ценови параметри“. С оглед разпоредбите на чл. 54 ал.4 и 

ал.5 от ППЗОП, същият беше подписан от трима  членове на комисията. 

Комисията извърши служебна проверка на актуалното състояние по партидата на 

подизпълнителя  ЕООД „Венци - Габрово“ гр. Габрово в Търговския регистър към Агенцията по 
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вписванията  относно представителна власт и проверка на съответствието с декларираните 

обстоятелства по офертата 

 Комисията пристъпи към проверка и оповестяване на представените документи от 

Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София.  

І. В представената  опаковка комисията обяви наличието на следните документи за 

подбор представени от Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София: 

1. Опис на представените документи- от Кандидата  и обявения подизпълнител 

подизпълнителя:  

1.1. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС- по Приложение №1 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана  

1.2. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията установи, че 

носителят съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронните подписи на представляващите  

на кандидата , с приложен  към него „Стандартен образец за Единния европейски документ за 

обществени поръчки“  (ЕЕДОП) на хартиен носител по Приложение №2 към документацията 

удостоверяващ изпълнение на критериите за подбор относно икономическото и финансовото 

състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно изискванията на 

документацията и  с посочени адреси на електронни сайтове, където същите са обявени).  

1.3. Декларация за спазени задължения , свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда закрила на заетостта и условията на труд по Приложение №5 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана. 

1.4. Декларация за информираност и съгласие съгласно ЗЗЛД по Приложение №13 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана.  

1.5.Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка   по Приложение №7 

към документацията – попълнено и подписано и приложени към него: 

1.5.1. Три броя каталози на предлаганите марки и модели МПС съдържащи параметрите на 

техническите показатели предмет на оценка на показателите на техническата оферта  

1.5.2. Списък на оторизираните фирмени сервизи за марката и модела от съответния тип 

МПС на Р. България. 

1.5.3. Описание на условията за гаранционно поддържане  и сервиз. 

1.5.4. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б“в“ от ППЗОП – за приемане клаузите на 

проектодоговора по Приложение №3 към документацията – надлежно попълнена и подписана- 

2бр. 

1.5.5. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б“г“ от ППЗОП – за срока на валидност на офертата 

по Приложение №4 към документацията – надлежно попълнена и подписана – 2бр.  

1.5.6. Проект на договор за финансов лизинг , общи условя на лизинга и приложение №2  

за лизингови вноски – без посочване на ценови параметри в тях  

В изпълнение на разпоредбите на чл.54, ал.4 от ППЗОП трима членове на комисията 

подписаха техническото предложение на участник №1. 

Всички документи са представени по образците одобрени от Възложителя и приложени към 

документацията на процедурата. 

 

ІІ. В представената  опаковка комисията обяви наличието на следните документи за 

подбор представени обявения подизпълнител ЕООД „Венци - Габрово“ гр. Габрово,:   

2.1. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС- по Приложение №1 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана  

2.2. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията установи, че 

носителят съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронният подпис на представляващия  

подизпълнителя   с приложен към него  „Стандартен образец за Единния европейски документ за 

обществени поръчки“  (ЕЕДОП) на хартиен носител по Приложение №2 към документацията 

удостоверяващи изпълнение на критериите за подбор относно икономическото и финансовото 
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състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно изискванията на 

документацията и  с посочени адреси на електронни сайтове, където същите са обявени).  

2.3. Декларация за спазени задължения , свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда закрила на заетостта и условията на труд по Приложение №5 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана. 

2.4. Декларация за информираност и съгласие съгласно ЗЗЛД по Приложение №13 към 

документацията – надлежно попълнена и подписана.  

2.5. – Сертификат ISO 9001:2015 с обхват Продажба, сервиз и гаранционно обслужване 

на автомобили  

Всички документи са представени по образците одобрени от Възложителя и приложени към 

документацията на процедурата. 

С това приключи откритата част на заседанието и комисия обяви че съгласно предварителния 

график за работа, в закрито заседание, което започва в 13,30 часа на 19.11.2018 г., същата премина 

към обстоен преглед на приложените документи за допустимост на кандидата. 

В 13,30 часа на 19.11.2018г , комисията пристъпи към преглед и проверка на представените от 

Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София  документи и  ЕЕДОП (на 

електронен носител), установяващи изпълнението  на поставените от възложителя критерии за 

подбор отнасящи се до техническите и професионални способности  

Констатации по представените от кандидата документи и информацията съдържаща се 

в тях 

І. По следните документи представени от кандидата:  

1.1. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС- по Приложение №1 към 

документацията; 1.2. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията 

установи, че носителят съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронните подписи на 

представляващите  на кандидата , с приложен  към него „Стандартен образец за Единния 

европейски документ за обществени поръчки“  (ЕЕДОП) на хартиен носител по Приложение №2 

към документацията удостоверяващ изпълнение на критериите за подбор относно икономическото 

и финансовото състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно 

изискванията на документацията и  с посочени адреси на електронни сайтове, където същите са 

обявени);1.3. Декларация за спазени задължения , свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда закрила на заетостта и условията на труд по Приложение №5 към 

документацията; 1.4. Декларация за информираност и съгласие съгласно ЗЗЛД по Приложение 

№13 към документацията , комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната 

форма като образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и 

обстоятелства, съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

ІІ. По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки  и Методическите указания  изх. 

№МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване  по чл.54  от 

ЗОП, както и такива по чл.55  от ЗОП обявени от възложителя 

 - Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за задължителното 

отстраняване по чл.54  от ЗОП, както и тези  по чл.55  от ЗОП посочени от възложителя 

Същият е попълнил и разделите относно част критерии за подбор . 

ІІ.2.По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до  

икономическото и финансово  състояние. 
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Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил обстоятелства удостоверяващи изпълнението 

на минималните изисквания на възложителя..  

ІІ.3. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до  Технически и 

професионални възможности  на кандидата обявени от възложителя (Изисквания на 

възложителя посочени  

- Констатации – Кандидатът в ЕЕДОП е обявил обстоятелства удостоверяващи изпълнението 

на минималните изисквания на възложителя..  

 

Констатации по представените от обявения подизпълнител ЕООД „Венци- Габрово“ гр. 

Габрово  документи и информацията съдържаща се в тях 

І. По следните документи представени от кандидата:  

1.1. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС- по Приложение №1 към 

документацията; 1.2. Електронен носител (компакт диск), като след проверката комисията 

установи, че носителят съдържащ надлежно попълнен и подписан с електронните подписи на 

представляващите  на кандидата , с приложен  към него „Стандартен образец за Единния 

европейски документ за обществени поръчки“  (ЕЕДОП) на хартиен носител по Приложение №2 

към документацията удостоверяващ изпълнение на критериите за подбор относно икономическото 

и финансовото състояние и технически и професионални способности на кандидата съгласно 

изискванията на документацията и  с посочени адреси на електронни сайтове, където същите са 

обявени);1.3. Декларация за спазени задължения , свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда закрила на заетостта и условията на труд по Приложение №5 към 

документацията; 1.4. Декларация за информираност и съгласие съгласно ЗЗЛД по Приложение 

№13 към документацията , комисията не констатира несъответствия и непълноти относно тяхната 

форма като образец утвърден от възложителя и заявените със съдържането им факти и 

обстоятелства, съгласно утвърдените условия и разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

ІІ. По Представения в електронен вид и на електронен носител ЕЕДОП, подписан 

надлежно съгласно изискванията на ЗАКОН за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги, Закона за обществените поръчки  и Методическите указания  изх. 

№МУ-4/02.03.2018г на Агенцията за обществени поръчки комисията констатира следното: 

ІІ.1. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се за личното 

състояние на кандидата и наличие на основания за задължително отстраняване  по чл.54  от 

ЗОП, както и такива по чл.55  от ЗОП обявени от възложителя 

 - Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил липсата основанията за задължителното 

отстраняване по чл.54  от ЗОП, както и тези  по чл.55  от ЗОП посочени от възложителя 

Същият е попълнил и разделите относно част критерии за подбор . 

ІІ.2.По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до  

икономическото и финансово  състояние. 

Констатации- Кандидатът в ЕЕДОП е обявил обстоятелства удостоверяващи изпълнението 

на минималните изисквания на възложителя..  

ІІ.3. По Минимални изисквания по критериите за подбор отнасящи се до  Технически и 

професионални възможности  на кандидата обявени от възложителя (Изисквания на 

възложителя посочени  

- Констатации – Кандидатът в ЕЕДОП е обявил обстоятелства удостоверяващи изпълнението 

на минималните изисквания на възложителя..  
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ІІІ. Общо заключение  по изпълнение на критериите по  допустимостта  от страна на 

Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София  и обявения от него 

подизпълнител ЕООД „Венци- Габрово“ гр. Габрово:  

– С оглед горните констатации по документите представени от Кандидат № 1: – ЕООД 

„Райфайзен Лизинг България“ гр. София  и обявения от него подизпълнител ЕООД „Венци- 

Габрово“ гр. Габрово , комисията  прие за установено:  

ІІІ.1. Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София и обявения от 

него подизпълнител ЕООД „Венци- Габрово“ гр. Габрово  са представили документи  и 

изпълняват поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

свързани с личното състояние на кандидата и подизпълнителя и липсата на основания за 

задължително отстраняване  по чл.54  от ЗОП, както и такива по чл.55  от ЗОП обявени от 

възложителя. 

ІІІ.2. Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София и обявения от 

него подизпълнител ЕООД „Венци- Габрово“ гр. Габрово  са представили документи  и 

изпълняват поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

отнасящи се до Икономическото и финансово състояние   на кандидата ( 

ІІІ.3. Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София и обявения от 

него подизпълнител ЕООД „Венци- Габрово“ гр. Габрово  са представили документи  и 

изпълняват поставените от възложителя минимални изисквания по критериите за подбор 

отнасящи се до Технически и професионални възможности  на кандидата ( 

ІІІ.4. Комисията не установява липси и несъответствия в така представените документи 

от кандидата  и обявения от него подизпълнител по допускането му до участие в следващите 

етапи на процедурата. 

Предвид  гореизложеното комисията на взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №1 

1.Допуска  Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София и обявения 

от него подизпълнител ЕООД „Венци- Габрово“ гр. Габрово  до следващите етапи на 

процедурата. 

 

Предвид горното комисията пристъпи към оценка и класация на техническото предложение на 

единствените  допуснати кандидат и обявения от него подизпълнител  съгласно предварително 

обявената от възложителя методика.  

Техническото предложение на Кандидат № 1: – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. 

София и обявения от него подизпълнител ЕООД „Венци- Габрово“ гр. Габрово  е изготвено 

съгласно образеца към документацията и е следното:  
І.А. ПО МИНИМАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

относно 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока проходимост, тип N-1, 4-

врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за ползване на данъчен 

кредит: 
Предлагано МПС – марка TOYOTA, модел – Hilux 2,4 D4D 6MT  

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА 
1. Двигател - работен обем                                                                                                                                           2393 см.куб.   

2. Гориво: Дизел                                                                                                                                                                            ДА 

3. Скоростна кутия: 6 степенна механична                                                                                                                                 ДА 

4. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                               185гр./км  

5. Екологична норма:                                                                                                                                                             Евро 6 

6. Брой врати:                                                                                                                                                                              4 бр. 
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7. Брой места: 4+1 бр. 

8. Открито товарно отделение                                                                                                                                                      ДА 

9. Четири двигателни колела (4х4)                                                                                                                                              ДА 

10.  Задвижване на четирите колела – 4х4 бързи (H4)                                                                                                               ДА 

11. Задвижване на четирите колела – 4х4 бавни (L4)                                                                                                                 ДА 

След проверка в указания в техническото предложение интернет сайт на производителя, комисията 

констатира пълното съответствие на стойностите на параметрите  заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

 

І.Б. ПО МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ 

ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни 

и еднакви автомобила с висока проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип 

„4х4, открито товарно отделение  и с възможност за ползване на данъчен кредит: 

Предлагано МПС – марка TOYOTA, модел – Hilux 2,4 D4D АT  

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА 
1. Двигател - работен обем                                                                                                                                           2393 см.куб.   

2. Гориво: Дизел                                                                                                                                                                            ДА 

3. Скоростна кутия: 6 степенна механична                                                                                                                                 ДА 

4. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                               185гр./км  

5. Екологична норма:                                                                                                                                                             Евро 6 

6. Брой врати:                                                                                                                                                                              4 бр. 

7. Брой места: 4+1 бр. 

8. Открито товарно отделение                                                                                                                                                      ДА 

9. Четири двигателни колела (4х4)                                                                                                                                              ДА 

10.  Задвижване на четирите колела – 4х4 бързи (H4)                                                                                                               ДА 

11. Задвижване на четирите колела – 4х4 бавни (L4)                                                                                                                 ДА 

След проверка в указания в техническото предложение интернет сайт на производителя, комисията 

констатира пълното съответствие на стойностите на параметрите  заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

 

І.В. МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА 

КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 

1(един)брой неупотребяван(нов) автомобил с висока проходимост, 5-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4“: 
Предлагано МПС – марка SUSUKI, модел – S-Cross Sx4   

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА 

23. Двигател - работен обем                                                                                                                                               1373 см.
3
   

24. Гориво - бензин                                                                                                                                                                       ДА 

25. Скоростна кутия  6 степенна механична                                                                                                                               ДА 

26. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                             127 гр./км  

27. Екологична норма:                                                                                                                                                            Евро 6  

28. Брой врати: 4 бр.                                                                                                                                                                      ДА 

29. Брой места: до 4+1 бр.                                                                                                                                                            ДА 

30. Четири двигателни колела (4х4)  или еквивалент                                                                                                                 ДА 

След проверка в указания в техническото предложение интернет сайт на производителя, комисията 

констатира пълното съответствие на стойностите на параметрите  заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

 
І.Г. МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ НА 

КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ АВТОМОБИЛЪТ ПО КАТАЛОГ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ относно 

1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места,: 
Предлагано МПС – марка TOYOTA, модел – AVENSIS   

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА 
31. Двигател - работен обем                                                                                                                                               1798 см.

3
  

32. Гориво - бензин                                                                                                                                                                       ДА 

33. Скоростна кутия  -  автоматична (безстепенна или еквивалент)                                                                                        ДА 

34. Ниво на вредни емисии:                                                                                                                                            138 гр./км  

35. Екологична норма: не по-ниска от Евро 6 или еквивалент                                                                                                  ДА 
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36. Брой врати: 4 бр.                                                                                                                                                                      ДА 

37. Брой места: 4+1 бр.                                                                                                                                                                 ДА 

След проверка в указания в техническото предложение интернет сайт на производителя, комисията 

констатира пълното съответствие на стойностите на параметрите  заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

 

С оглед изпълнението на всички задължителни изисквания на възложителя към техническите 
параметри и на четирите групи МПС, комисията пристъпи към преглед е оценка на техническото 
предложение на кандидата по Показател 2 –Х(общ. техн. параметри)  

 

ІІ.По Показател 2 - Х(общи техн. Параметри) – Предлагам следната техническа 

спецификация на автомобил  

ІІ.А. За 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока 

проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно 

отделение  и с възможност за ползване на данъчен кредит: 
Предлагано МПС – марка TOYOTA, модел – Hilux 2,4 D4D 6MT 

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА 

1. Горивна система – директно впръскване комънрейл или еквивалентно                                                                        ДА 

2. Максимална мощност:                                                                                                                                      150.к. с. вкл. 

3. Разход на гориво-комбиниран:                                                                 7,0. л/100км вкл.(по каталог на производител) 

4. ABS, Вентилирани предни дискови и задни барабанни спирачки                                                                                  ДА 

5. Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила                                                                             ДА 

6. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                      ДА 

7.Блокаж на заден диференциал                                                                                                                                             ДА 

8. Брой въздушни възглавници – минимум 6 бр.                                                                                                                  ДА 

9.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                   ДА 

10. Имобилайзер                                                                                                                                                                      ДА 

11. Волан с регулиране по височина със сервоусилване                                                                                                      ДА 

12. Kлиматична система                                                                                                                                                          ДА 

13. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                           ДА 

14. Алармена система                                                                                                                                                              ДА 

15. Eлектроуправляеми предни и задни прозорци                                                                                                                ДА 

16. Централно заключване                                                                                                                                                      ДА 

17.Стандартна резервна гума                                                                                                                                                  ДА 

След проверка в указания в техническото предложение интернет сайт на производителя, комисията 

констатира пълното съответствие на стойностите на параметрите  заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

 

ІІ.Б. За 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви автомобила    с висока проходимост, тип N-

1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито товарно отделение  и с възможност за ползване на 

данъчен кредит: 
Предлагано МПС – марка TOYOTA, модел – Hilux 2,4 D4D АT 

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА 
18. Горивна система – директно впръскване комънрейл или еквивалентно                                                                      ДА 

19. Максимална мощност:                                                                                                                                      150к. с. вкл. 

20. Разход на гориво-комбиниран:                                                                  8,3л/100км вкл.(по каталог на производител) 

21. ABS, Вентилирани предни дискови и задни барабанни спирачки                                                                                ДА 

22. Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила                                                                           ДА 

23. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                    ДА 

24.Блокаж на заден диференциал                                                                                                                                           ДА 

25. Брой въздушни възглавници –                                                                                                                                       6 бр.  

26.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                 ДА 

27. Имобилайзер                                                                                                                                                                      ДА 

28. Волан с регулиране по височина със сервоусилване                                                                                                      ДА 

29. Kлиматична система                                                                                                                                                          ДА 

30. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                           ДА 

31. Алармена система                                                                                                                                                              ДА 

32. Eлектроуправляеми предни и задни прозорци                                                                                                                ДА 
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33. Централно заключване                                                                                                                                                      ДА 

34.Подсилено окачване                                                                                                                                                           ДА 

35.Допълнителна защита на ходовата част                                                                                                                            ДА 

36.Система за активна безопасност (предупреждение за челен сблъсък, автоматично стопиране при определена скорост)                   ДА 

40.Заключване на задната врата на товарното отделение                                                                                                    ДА 

41.Стандартна резервна гума                                                                                                                                                  ДА 

41.Асистент за движение при стръмно спускане                                                                                                                  ДА 

40. LED фарове                                                                                                                                                                        ДА 

41.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                  ДА 

След проверка в указания в техническото предложение интернет сайт на производителя, комисията 

констатира пълното съответствие на стойностите на параметрите  заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

 
ІІ.В - За 1(един)брой неупотребяван (нов) автомобила  с висока проходимост, 5-врати, 5 места, 

задвижване тип „4х4“ 

Предлагано МПС – марка SUSUKI, модел – S-Cross Sx4   
ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА 

42. Горивна система - директно впръскване                                                                                                                         ДА  

43. Максимална мощност:                                                                                                                                     140 к. с. вкл. 

44. Разход на гориво-комбиниран:                                                           5,6 л на 100км вкл.(по каталог на производител) 

45. ABS, Разпределение на спирачното усилие и Спирачен асистент                                                                                ДА 

46. Система за контрол върху пътното поведение на автомобила                                                                                      ДА 

47. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                   ДА 

48. Брой въздушни възглавници –                                                                                                                                        6бр.  

49.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                  ДА 

50.Странични греди за безопасност                                                                                                                                       ДА 

51. Имобилайзер                                                                                                                                                                      ДА 

52. Волан с регулиране по височина                                                                                                                                      ДА 

53. Kлиматична система                                                                                                                                                          ДА 

54. Отопление на задното стъкло                                                                                                                                           ДА 

55. Алармена система                                                                                                                                                              НЕ 

56. Централно заключване с дистанционно управление                                                                                                      ДА 

57.Система за следене налягането в гумите                                                                                                                          ДА 

58.Стандартна резервна гума  или ремонтен комплект за гуми                                                                                          ДА 

59.Cruise Control с управление от волана                                                                                                                              ДА 

60.Електрически предни и задни прозорци                                                                                                                           ДА 

61.Електрически сгъваеми и отопляеми външни огледала с вградени мигачи                                                                  ДА 

62. Сензор за автоматични светлини                                                                                                                                      ДА 

63.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                  ДА 

64.LED  светлини(дневни, задни и главни фарове)                                                                                                              ДА 

65.Автоматично регулиране на фаровете                                                                                                                              ДА 

След проверка в указания в техническото предложение интернет сайт на производителя, комисията 

констатира пълното съответствие на стойностите на параметрите  заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

 

ІІ.Г - За 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 5-врати, 4+1 места,: 
Предлагано МПС – марка TOYOTA, модел – AVENSIS   

ЗАЯВЕНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ  ОТ КАНДИДАТА 
66. Горивна система - директно впръскване                                                                                                                          ДА 

67. Максимална мощност:                                                                                                                                              147 к. с.  

68. Разход на гориво-комбиниран:                                                           5,9.л на 100км вкл.(по каталог на производител) 

69. ABS, Разпределение на спирачното усилие и Спирачен асистент                                                                                ДА 

70. Активен контрол на сцеплението на четирите колела                                                                                                   ДА 

71. Брой въздушни възглавници                                                                                                                                       – 6 бр. 

72.Въздушна възглавница за коленете на водача                                                                                                                  ДА 

73. Имобилайзер                                                                                                                                                                      ДА 

74. Kлиматична система                                                                                                                                                          ДА 

75. Алармена система                                                                                                                                                              ДА 
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76.Електрически предни и задни прозорци                                                                                                                           ДА 

77.Електрически сгъваеми и отопляеми външни огледала с вградени мигачи                                                                  ДА 

78. Сензор за автоматични светлини                                                                                                                                     ДА 

79.Фарове за мъгла                                                                                                                                                                  ДА 

80.LED  светлини(дневни, задни и главни фарове)                                                                                                              ДА 

След проверка в указания в техническото предложение интернет сайт на производителя, комисията 

констатира пълното съответствие на стойностите на параметрите  заявени от участника и тези посочени от 

производителя. 

С оглед обстоятелството че предлагане от участника МПС покриват 79 от 80 –те 

технически параметъра  на възложителя  по показателя Показател №2 Х (общи техн. 

параметри) изчисляван по формулата: 

Х(общи техн. параметри) = Х(общи техн. параметри)n/X(общи техн. параметри)vazl. * 25, 

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; 

25 – тежест на критерия Х (общи техн. параметри) в общата оценка на офертите 

Техническата оферта на Кандидата по Показател №2 Х(общ. техн. параметри) 

получава: 79/80 *25 = 24,69 ТОЧКИ 

 

 

ІІІ. По  Показател - 3  Гг/км(години/километри което от двете събития настъпи първо) 

Предлагани гаранции за съответната група автомобили в години/изминати километри (което 

от двете събития настъпи първо)  както следва: 

ІІІ.1. Предлагана гаранция за 5 (пет) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви 

автомобила    с висока проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, открито 

товарно отделение  и с възможност за ползване на данъчен кредит, считано от датата на 

подписване на договора: 6г./шест години (200 000 км/двеста хиляди км.)год./км.   (което от двете 

събития настъпи първо), за което получава 2,5 +2,5 = 6,35 точки 

ІІІ.2.Предлагана гаранция за 2 (два) броя неупотребявани(нови) еднотипни и еднакви 

автомобила    с висока проходимост, тип N-1, 4-врати, 4+1 места, задвижване тип „4х4, 

открито товарно отделение  и с възможност за ползване на данъчен кредит, считано от датата на 

подписване на договора: 6г./шест години (200 000 км/двеста хиляди км.)год./км.   (което от двете 

събития настъпи първо), за което получава 2,5 +2,5 = 6,35 точки 

ІІІ.3.Предлагана гаранция за 1(един)брой неупотребяван (нов) автомобила  с висока 

проходимост, 5-врати, 5 места, задвижване тип „4х4“, считано от датата на подписване на 

договора: 7г./седем години (140 000 км/сто и четиридесет хиляди км.)год./км.   (което от двете 

събития настъпи първо), за което получава 3,125 +0,5 = 3, 175 точки 

ІІІ.4.Предлагана гаранция за 1(един)брой неупотребяван(нов) лек автомобил тип „седан“, 

5-врати, 4+1 места, считано от датата на подписване на договора: 6г./шест години (200 000 

км/двеста хиряди км.)год./км.   (което от двете събития настъпи първо), за което получава 2,5 +2,5 = 

6,35 точки 

Техническата оферта на Кандидата по Показател - 3  Гг/км(години/километри което от 

двете събития настъпи първо)получава: 6,35+6,35+3,175+6,35= 22,225 ТОЧКИ 

 

VІ. По Показател 4 – D - Срок за доставка – е предложен срок на доставка на 9-те 

автомобила 10 /десет / календарни дни, считано от датата на влизане в сила  на решението  за 

определяне на изпълнител до датата на подписване на приемателно- приемателния протокол 

Техническата оферта на Кандидата по Показател 4 – D - Срок за доставка получава:  

10,00 ТОЧКИ 
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ІV. По Показател 5(N) - брой  оторизирани сервизи на предлаганата (оферираната) 

марка автомобили на територията на Областите Шумен, Търговище, Добрич и Варна, за 

бърза реакция и навременна намеса на специалист- Представени са  документи съдържащи 

списък на оторизираните фирмени сервизи за марката на територията на Областите Шумен, 

Търговище, Добрич и Варна 

Техническата оферта на Кандидата по Показател 5(N) - брой  оторизирани сервизи на 

предлаганата (оферираната) марка автомобили на територията на Областите Шумен, 

Търговище, Добрич и Варна получава:  5,00 ТОЧКИ 

 

 ОБЩАТА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА НА КАНДИДАТ № 1 ЕТ 

„КАРБОН АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ“ ГР. ПЛЕВЕН Е СЛЕДНАТА : 

 Т = Показател №2 Х (общи техн. параметри) 24,69  точки +  Показател №3  - 

Гг/км(години и изминати километри – което от двете събития настъпи първо по ред) 22,225  

точки Показател №4 – D - Срок за доставка 10,00 точки + Показател №5  (N) - брой  

оторизирани сервизи 5,00 точки  = 61,915 точки 
 

Предвид така разгледаното и оценено техническо предложение, комисията на основание 

чл.57, ал.3 от ППЗОП  взе следното: 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №2 

2.1.Допуска до участие в етапите на оценка и класация ценовото предложение на:  

- Участник № 1 – ЕООД „Райфайзен Лизинг България“ гр. София и обявения от него 

подизпълнител ЕООД „Венци- Габрово“ гр. Габрово  

2.2. Комисията определи следната датата за отваряне на ценовата оферта на 

горепосочения участник:  

22.11.2018 г. от 10:00 часа (двадесет и втори ноември две хиляди и осемнадесета година 

от десет часа местно време) в заседателната зала на административната сграда на СДП ДП 

Шумен, гр. Шумен, ул. Петра №1  – етаж 4 ; 

Настоящото протоколно решение да се сведе до знанието на заинтересованите лица, 

като се публикува съобщение в профила на купувача към досието на настоящата процедура.  

С това комисията в 17,00часа обяви за приключило заседанието на 19.11.2018 г. и обяви 

че следващото заседание за преглед и оценка на ценовата оферта  и окончателна оценка на 

общата оферта на кандидатите ще започне на 22.11.2018 г. от 10:00 часа.   

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде за утвърждаване на 

възложителя 19.11.2018г в 17,00часа . 

След утвърждаването му, същия следа да бъде изпратен на двамата участници с оглед 

разпоредбите на чл.54, ал.8 от ППЗОП и да бъде публикуван профила на купувача към досието на 

настоящата процедура   

 

 

К О МИ С И Я :    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...(п)...заличено съгл. ЗЗЛД.  

        ЧЛЕНОВЕ:1...(п)...заличено съгл. ЗЗЛД  

                           2...(п)...заличено съгл. ЗЗЛД. 

                3...(п)...заличено съгл. ЗЗЛД 

                4...(п)...заличено съгл. ЗЗЛД. 


