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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на здравеопазването 

Регионална здравна инспекция – Бургас 

 

гр. Бургас 8000, ул. ”Александровска” № 120 тел.: 056/ 807302, факс 056/ 816261 

e-mail: rzi@rzi-burgas.com site: www.rzi-burgas.com 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ:  /подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

ДИРЕКТОР НА РЗИ- БУРГАС 

дата: 05.08.2016 г. 

 

 
 

 

П Р О Т О К О Л  
                         

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

от Правилника за прилагане на ЗОП 

  
 

 

 
Днес, 26.07.2016 г. от 13,00 часа в сградата на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 

120, на основание чл. 192  от Закона за обществените поръчки във вр. с чл. 97, ал.4 от 

ППЗОП и в изпълнение на Заповед № РД 18-10/26.07.2016 г. на Директора на РЗИ- Бургас, се 

събра комисия в състав: 

 

Председател: д-р Вергиния Данчова Цанова – Заместник-директор на РЗИ-Бургас; 

Членове:  

1. Павлина Тонева Цонева- Директор на Дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

2. Багряна Иванова Петкова- началник на отдел “Административно-стопански и 

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

РЗИ- Бургас; 

3. Красимира Василева Динкова – главен счетоводител в отдел „Финансово-

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

финансово и стопанско обслужване" при РЗИ- Бургас; 

4. Руси Добрев Русев - главен специалист- орг."АСД" в отдел “Административно-

стопански и правен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско 

обслужване" при РЗИ- Бургас; 

5. Ганчо Георгиев Пентакев- изпълнител-шофьор в отдел “Административно-

стопански и правен”, Дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско 

обслужване" при РЗИ- Бургас; 

6. инж. Стоян Димитров Михалев- външен експерт с професионална квалификация, 

свързан с предмета на поръчката. 

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

изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 
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от ЗОП публикувана с обява № 32-ОП-01 от 12.07.2016 г., с предмет „Доставка на 

фабрично нови леки автомобили- категория М1 и ползването им за нуждите на РЗИ-

Бургас чрез наем за срок от 36 месеца, по следните две обособени позиции“: Обособена 

позиция №1: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Миниван“ и  Обособена позиция 

№2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“, обявената със Заповед № РД 18-

08/11.07.2016 г.  на Директора на РЗИ- Бургас 

Председателят докладва, че срока за получаване на оферти е удължен със заповед №  

РД 18-09/20.07.2016 г. на Директора на РЗИ-Бургас -от 19.07.2016 г. (вторник) в 17:00 часа до 

25.07.2016 г. (понеделник) в 17:00 часа. 

Павлина Цонева докладва, че са предадени 2 /два/ броя запечатани непрозрачни 

пликове, върху които са отразени: наименование на участник, адрес и телефон за 

кореспонденция на подателя, входящ номер на офертата от деловодния електронен регистър 

на РЗИ-Бургас, наименование на поръчката и обособената/ -ните позиция/-и.   

Председателят на комисията получи списъка с участниците.   

Предложение за участие в процедурата са направили следните участници: 

1. „София Франс Ауто-Бургас” ООД, с адрес: гр. Бургас, ул. „Транспортна” №3, тел. 

0887/671200. Лице за контакт- Тодор Демирков, Офертата е подадена в РЗИ –Бургас на 

19.07.2016 г. с Вх. № 32-РО-01/19.07.2016 г. Относно Обособена позиция №2; 

2. „Мото- Пфое Лизинг“ ЕООД, с адрес: гр. София 1360, бул. „Сливница” № 444, тел. 

056/807 144, факс 056/807 120. Лице за контакт Мария Кертикова. Офертата е подадена в 

РЗИ –Бургас на 19.07.2016 г. с Вх. № 32-РО-02/19.07.2016 г. Относно Обособена позиция №1 

и Обособена позиция №2. 

В удължения срок няма постъпили нови оферти. Двете получени оферти в 

първоначалния срок. 

След като се запознаха с наименованието на участниците в процедурата по реда на 186 

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

отношение на тях не е налице конфликт на интереси с участниците. Председателят на 

комисията обяви на членовете, че при промяна в декларираните обстоятелства във всеки 

един етап от процедурата, следва да направят съответното ново деклариране. 

На заседанието на комисията присъстваха следните упълномощени представители на 

участници:  

- Мария Димова Кертикова, с ЕГН лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД, с лична карта № лични данни -чл. 2, 

ал. 1 ЗЗЛД, издадена на лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД от МВР - Бургас, упълномощена от Атанас Иванов 

Фурнаджиев и Димчо Славов Николов, действащи в качеството си на управители на „Мото –

Пфое Лизинг“ ЕООД, с Пълномощно № 054/24.09.2015 г. /т.11/ да представлява дружеството 

пред съответните комисии при отваряне на тръжни документи и да подава оферти с цялата 

съпътстваща документация за участие на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД в процедури при 

възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. 

- Калоян Костов Бончев с ЕГН лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД, лична карта № лични данни -чл. 2, ал. 1 

ЗЗЛД, издадена на лични данни -чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД от МВР - Бургас, упълномощен от Тодор Демирков- 

управител на „София Франс Ауто-Бургас“ ООД да представлява дружеството при отваряне и 

оповестяване на офертите в обявената от РЗИ- Бургас поръчка. 

Всички членове на комисията са запознати предварително със Заповед № РД 18-

08/11.07.2016 г. на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за 

избор на изпълнител за доставка на фабрично нови леки автомобили- категория М1 и 

ползването им за нуждите на РЗИ-Бургас чрез наем за срок от 36 месеца,  по реда на чл.187, 

ал.1 от ЗОП, чрез събиране на оферти, както и с обява и с условията за  провеждане на 

процедурата и специфичните изисквания. 

Комисията определи реда за разглеждане на офертите: по реда на тяхното входиране. 

Комисията констатира, че всички два плика с документи на участниците са постъпили в 

срок, в запечатени непрозрачни пликове, с ненарушена  цялост.  

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното входиране. 
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Първо председателят на комисията отвори плика с документи на „София Франс Ауто-

Бургас” ООД. Председателят предложи на членовете на комисията да подпишат 

техническото и ценовото предложение на „София Франс Ауто-Бургас” ООД. 

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

предложение на „София Франс Ауто-Бургас” ООД, както следва:  

 За обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“. 

Обща крайна цена за изпълнение на договора от 36 медеца е в размер на: 28 727,28 лв. 

(двадесет и осем хиляди седемстотин двадесет и седем лв. и двадесет и осем ст.)  без 

включен ДДС или 34 472,52 лв. (тридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и два лв. 

и петдесет и две ст.) с включен ДДС. В цената е включена доставката на автомобила до 

седалището на РЗИ-Бургас, продуктова такса, ако има такава, както и такса за управление на 

оперативния лизинг /наема/ за целия период на договора и оскъпяването за периода на 

оперативния лизинг, ако има такива.  В крайната сума е включено и застраховането на двата  

автомобила – „Пълно Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ с покритие на територията на 

Р България, заплащането на данък превозно средство и годишен технически преглед за целия 

период на договора, както и разходи за регистрация на автомобилите в КАТ, и разходи за 

пълномощни за управление на МПС в страната. Месечна наемна вноска за автомобила по 

Обособена позиция №2 е в размер на: 797,98 (седемстотин деветдесет и седем лв. и 

деветдесет и осем ст.) без включен ДДС или 957,57 (деветстотин петдесет и седем лв. и 

петдесет и седем ст.) с включен ДДС. Вноската е фиксирана на целия срок на договора. 

Първоначална вноска в размер на 0,00 лв. Гаранционен депозит в размер на: 3848,42 лв. /три 

хиляди осемстотин четиридесет и осем лв. и четиридесет и две ст./ с ДДС. 

 Председателят на комисията предложи на присъстващият представител на „Мото-

Пфое Лизинг“ ЕООД да подпише техническите и ценовите на другия участник- София 

Франс Ауто-Бургас” ООД.  

 

Втория плик с документи, който председателят отвори е на Мото-Пфое Лизинг“ ЕООД. 

Председателят предложи на членовете на комисията да подпишат техническото и ценовото 

предложение на „Мото-Пфое Лизинг“ ЕООД. 

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

предложение на „Мото-Пфое Лизинг“ ЕООД, както следва:  

 За обособена позиция №1: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Миниван“. 

Обща крайна цена за изпълнение на договора от 36 медеца е в размер на: 26 826,16 лв. 

(двадесет и шест хиляди осемстотин двадесет и шест лв. и шестнадесет ст.) без включен ДДС 

или 32 191,40 лв. (тридесет и две хиляди сто деветдесет и един лв. и четиридесет ст.)  с 

включен ДДС. В цената е включена доставката на автомобила до седалището на РЗИ-Бургас, 

продуктова такса, ако има такава, както и такса за управление на оперативния лизинг /наема/ 

за целия период на договора и оскъпяването за периода на оперативния лизинг, ако има 

такива.  В крайната сума е включено и застраховането на двата  автомобила – „Пълно 

Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ с покритие на територията на Р България, 

заплащането на данък превозно средство и годишен технически преглед за целия период на 

договора, както и разходи за регистрация на автомобилите в КАТ, и разходи за пълномощни 

за управление на МПС в страната.  Месечна наемна вноска за автомобила по Обособена 

позиция №1 е в размер на: 745,17 лв. (седемстотин четиридесет и пет лв. и седемнадесет ст.) 

без включен ДДС или 894,21 лв. (осемстотин деветдесет и четири лв. и двадесет и една ст.) 

лв. с включен ДДС. Вноската е фиксирана на целия срок на договора. Първоначална вноска в 

размер на 0,00 лв. Гаранционен депозит в размер на: 1788,42 лв. с ДДС лв. /хиляда 

седемстотин осемдесет и осем лв. и четиридесет и две ст./ с ДДС. 

 За обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“. 

Обща крайна цена за изпълнение на договора от 36 медеца е в размер на: 29 853,79 лв. 

(двадесет и девет хиляди осемстотин петдесет и три лв. и седемдесет и девет ст.) без включен 

ДДС или 35 824,55 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин двадесет и четири лв. и петдесет и 

пет ст.)  с включен ДДС. В цената е включена доставката на автомобила до седалището на 
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РЗИ-Бургас, продуктова такса, ако има такава, както и такса за управление на оперативния 

лизинг /наема/ за целия период на договора и оскъпяването за периода на оперативния 

лизинг, ако има такива.  В крайната сума е включено и застраховането на двата  автомобила 

– „Пълно Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ с покритие на територията на Р България, 

заплащането на данък превозно средство и годишен технически преглед за целия период на 

договора, както и разходи за регистрация на автомобилите в КАТ, и разходи за пълномощни 

за управление на МПС в страната.  Месечна наемна вноска за автомобила по Обособена 

позиция №2 е в размер на: 829,27 лв. (осемстотин двадесет и девет лв. и двадесет и седем ст.) 

без включен ДДС или 995,13 лв. (деветстотин деветдесет и пет лв. и тринадесет ст.) лева с 

включен ДДС. Вноската е фиксирана на целия срок на договора. Първоначална вноска в 

размер на 0,00 лв. Гаранционен депозит в размер на: 1990, 25 лв. с ДДС /хиляда деветстотин 

и деветдесет лв. и двадесет и пет ст./ с ДДС. 

 Председателят на комисията предложи на присъстващият представител на „София 

Франс Ауто-Бургас” ООД да подпише техническите и ценовите на другия участник  „Мото- 

Пфое Лизинг“ ЕООД. 

С отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения приключи 

публичната част от работата на комисията. Представителите на участниците напуснаха 

залата, в която се отваряха офертите. С публичното отваряне на офертите на 26.07.2016 г. 

приключи заседанието на комисията на 26.07.2016 г. 

 

Комисията възобнови своята работа на 27.07.2016 г. в 11,00 ч. при закрити врати с 

разглеждане на документите на участниците и проверка съответствието на постъпилите 

оферти с  изискванията на възложителя, определени в обявата, указанията и образците към 

нея. 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите на „София Франс Ауто-

Бургас” ООД, ЕИК 102045504, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. 

„Транспортна“ №3, представлявано от Тодор Стоянов Демирков- управител. 

Комисията констатира, че „София Франс Ауто-Бургас” ООД е представило към 

предложението си следните документи. 

- Заявление за участие; 

- Справка за административни сведения с посочен ЕИК с представяне на участника; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от Закона за 

обществените поръчки; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, т.2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки; 

- Декларация за неучастието на подизпълнители; 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и подписан 

проект на договора; 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

- Удостоверение от „София Франс Ауто“ АД –официален вносител на автомобили с 

марка PEUGEOT; 

- Декларация, че участника разполага с оторизиран сервиз на територията на Община 

Бургас; 

- Техническо предложение, изготвено съгласно образеца. Каталог; 

- Ценово предложение, в отделен плик.  

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

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката 

от партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

„София Франс Ауто-Бургас” ООД участва в процедурата само по Обособена позиция 

№2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“. 
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Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от 

възложителя документи, както и дали същите удостоверяват в пълна степен изпълнението на 

всички изисквания, поставени от възложителя. 

Комисията констатира, че от страна на „София Франс Ауто-Бургас” ООД са 

представени всички документи, изисквани от възложителя. 

Комисията пристъпи към проверка на съдържанието на представените документи и 

дали същите в пълна степен отговарят на изпълнението на изисквания и критерии за подбор, 

поставени от възложителя.  

 Относно обособена позиция № 2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип 

„Хечбег“ „София Франс Ауто-Бургас” ООД предлага да достави МПС марка «PEUGEOT», 

модел «308» година на производство 2016 г. 

По отношение критериите за подбор, комисията установи следното „София Франс 

Ауто-Бургас” ООД: 

-  разполага със сервиз оторизиран от производителя на територията на Община Бургас. 

- може да осигури за целия срок на договора, без допълнително заплащане от 

възложителя, застраховането на автомобилите – „Пълно Автокаско“ и „Гражданска 

отговорност“ с покритие на територията на Р България;  

- може да осигури за своя сметка регистрация на автомобилите в КАТ, както и 

заплащането на данък превозно средство, и годишен технически преглед.  

- може да осигури за своя сметка разходите за издаване на нотариално заверени 

пълномощни за управление на МПС в страната; 

- може да осигури гаранционен срок за МПС-то и на всички допълнително монтирани 

възли, агрегати и елементи – 36 месеца, без ограничение на пробега; 

-  предлаган пробег на автомобила за целия срок на договора – 80 000 км. 

- срок за доставка на автомобила - 10 календарни дни, при максимален срок за 

доставка, поставен от възложителя 50 работни дни. 

 При разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция №2 на „София 

Франс Ауто-Бургас” ООД, комисията констатира следното: 

Относно параметър „Тип на скоростната кутия“ минималните технически изисквания 

на възложителя са: „Автоматична с  двоен съединител“, участникът в трета графа на 

„Техническото предложение“ е посочил че предлаганото от него МПС разполага с 

„Автоматична EAT6 c Quickshift технология“. Членовете на комисията, притежаващи 

професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, изразяват своето 

единодушно категорично становище, че предлаганата от „София Франс Ауто-Бургас” ООД 

автоматична скоростна кутия от вида „ EAT6 Quickshift технология“, не удовлетворява 

минималното изискване на възложителя, автоматичната скоростна кутия да е с двоен 

съединител.  

Относно параметър „Интериор“ минималните технически изисквания на възложителя 

са: „Стартиране- безключово“, участникът в трета графа на „Техническото предложение“ е 

посочил че предлаганото от него МПС разполага със „Стартиране с ключ“. Членовете на 

комисията, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, 

изразяват своето единодушно категорично становище, че предлаганото от „София Франс 

Ауто-Бургас” ООД стартиране с ключ не удовлетворява минималното изискване на 

възложителя, стартирането на автомобила да е безключово.  

Относно параметър „С оглед сигурността и безопасността на водача и пътниците, 

автомобила трябва да е оборудван с“ минималните технически изисквания на възложителя 

са: „Система за автоматично избиране на телефон 112  и подаване на информация до 

аварийните служби, вкл. и GPS – координати на български език за РБ“, участникът в 

трета графа на „Техническото предложение“ е посочил че предлаганото от него МПС 

разполага със „Система за безжична синхронизация на всеки мобилен телефон с 

автомобила с опция за Emergency call и GPS за РБ“. Членовете на комисията, 

притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката, изразяват 
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своето единодушно категорично становище, че предлаганата от „София Франс Ауто-Бургас” 

ООД „Система за безжична синхронизация на всеки мобилен телефон с автомобила с опция 

за Emergency call и GPS за РБ“, не удовлетворява минималното изискване на възложителя 

автомобила да разполага със „Система за автоматично избиране на телефон 112  и подаване 

на информация до аварийните служби, вкл. и GPS – координати на български език за РБ“. 

С оглед на гореизложеното комисията счита, че офертата на „София Франс Ауто-

Бургас” ООД, в частта относно техническите характеристики на автомобила, не отговоря на 

предварително обявените от възложителя минимални задължителни технически 

спецификации и изисквания, въз основа на което комисията реши, да не допусне „София 

Франс Ауто-Бургас” ООД до по нататъшно участие в процедурата, а именно до разглеждане 

на ценовото предложение.  

 

Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на документите на 

„Мото- Пфое Лизинг“ ЕООД с ЕИК 131452951, седалище и адрес на управление: гр. София 

1360, бул. „Сливница“ 444, представлявано от  Атанас Иванов Фурнаджиев-управител  и 

Димчо Славов Николов-управител, действащи заедно и поотделно.  

Комисията констатира, че „Мото- Пфое Лизинг“ ЕООД е представило към 

предложението си следните документи. 

- Заявление за участие; 

- Справка за административни сведения с посочен ЕИК с представяне на участника, 

Удостоверение от Агенция по вписванията; 

- Пълномощно  №054/24.09.2015 г., (рег. № 14154/24.09.2015 на Р. Богданов-нотариус с 

район Районен съд- София) от Атанас Иванов Фурнаджиев и Димчо Славов Николов, 

действащи като управители на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД, с което Мария Димова 

Кертикова е упълномощена да представлява „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД пред трети лица, с 

право да изготвя и предлага оферти и да сключва договори с тях; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от Закона за 

обществените поръчки; 

- Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, т.2 и 7 от Закона за 

обществените поръчки; 

- Декларация за неучастието на подизпълнители; 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

- Декларация за срока на валидност на офертата; 

-Удостоверение –декларация от  Атанас Иванов Фурнаджиев и Димчо Славов Николов, 

действащи като управители на „Мото –Пфое БГ“ ЕООД- оторизиран от производителя  

Вносител на автомобили, резервни части и аксесоари от марка FORD за територията на Р 

България, с което се удостоверява че „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД има право да доставя на 

крайни клиенти автомобили от марка FORD, внесени на територията на Р България от 

официалния вносител Мото –Пфое БГ“ ЕООД; 

-Декларация от Ford CEE Sales LLC- дъщерно дружество на Ford Motor Company USA, 

с която се удостоверява че Мото –Пфое БГ“ ЕООД е официален дистрибутор на автомобили 

FORD и оригинални резервни части на Форд за Р. България; 

- Декларация-списък на сервизните бази, с които  участника разполага;  

- Техническо предложение за двете обособени позиции с изготвени съгласно образеца. 

Брошури; 

- Ценово предложение. 

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

страницата на Търговския регистър на актуалното състояние на дружеството. Разпечатката 

от партидата на дружеството е приложена към настоящия протокол. 

„Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД участва в процедурата и по двете обособени позиции, а 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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именно Обособена позиция №1: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Миниван“ и  

Обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“. 

Комисията пристъпи към проверка относно наличието на всички изискуеми от 

възложителя документи, както и дали същите удостоверяват в пълна степен изпълнението на 

всички изисквания, поставени от възложителя. 

Комисията констатира, че от страна на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД са представени 

всички документи, изисквани от възложителя и отнасящи се до критериите за подбор. 

Комисията пристъпи към проверка на съдържанието на представените документи и 

дали същите в пълна степен отговарят на изпълнението на изисквания и критерии за подбор, 

поставени от възложителя.  

 Относно обособена позиция №1 „Доставка на 1 брой лек автомобил тип 

„МИНИВАН", „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД предлага да достави МПС марка «Форд», модел 

«Ц-Макс Гранд» година на производство 2016 г. 

По отношение критериите за подбор, комисията установи следното „Мото –Пфое 

Лизинг“ ЕООД: 

-  разполага със сервиз оторизиран от производителя на територията на Община Бургас. 

- може да осигури за целия срок на договора, без допълнително заплащане от 

възложителя, застраховането на автомобилите – „Пълно Автокаско“ и „Гражданска 

отговорност“ с покритие на територията на Р България;  

- може да осигури за своя сметка регистрация на автомобилите в КАТ, както и 

заплащането на данък превозно средство, и годишен технически преглед.  

- може да осигури за своя сметка разходите за издаване на нотариално заверени 

пълномощни за управление на МПС в страната; 

- може да осигури гаранционен срок за МПС-то и на всички допълнително монтирани 

възли, агрегати и елементи – 60 месеца, без ограничение на пробега; 

- предлаган пробег на автомобила за целия срок на договора – 80 000 км. 

- срок за доставка на автомобила - 60 календарни дни, при максимален срок поставен от 

възложителя 50 работни дни. 

 При разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция №1 на „Мото –

Пфое Лизинг“ ЕООД , комисията установи че в трета графа „Техническа спецификация на 

предложеното МПС“  от  „Техническо предложение“ по обособена позиция №1, на редовете 

от раздел „интериор“, “оборудване с оглед безопасността“, „екстериор“, „удобство и 

комфорт“ и „гаранционен срок“, участникът е посочил „ДА“. Посочването с „ДА“, 

комисията приема като изявление на  участника, че по тези критерии същият удовлетворява 

минималните технически изисквания на възложителя относно конкретното МПС, но с оглед 

пълнота и точност, комисията счита че следва да бъде поискано допълнително писмено 

разяснение от „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД относно конкретните параметри на предлаганото 

от  тяхна страна  МПС по обособена позиция №1.   

 Относно обособена позиция №2 „Доставка на 1 брой лек автомобил тип 

„ХЕЧБЕГ“,  „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД предлага да достави МПС марка «Форд», модел 

«Фокус» година на производство 2016 г. 

По отношение критериите за подбор, комисията установи следното „Мото –Пфое 

Лизинг“ ЕООД: 

-  разполага със сервиз оторизиран от производителя на територията на Община Бургас. 

- може да осигури за целия срок на договора, без допълнително заплащане от 

възложителя, застраховането на автомобилите – „Пълно Автокаско“ и „Гражданска 

отговорност“ с покритие на територията на Р България;  

- може да осигури за своя сметка регистрация на автомобилите в КАТ, както и 

заплащането на данък превозно средство, и годишен технически преглед.  

- може да осигури за своя сметка разходите за издаване на нотариално заверени 

пълномощни за управление на МПС в страната. 

- може да осигури гаранционен срок за МПС-то и на всички допълнително монтирани 

възли, агрегати и елементи – 60 месеца, без ограничение на пробега; 
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- предлаган пробег на автомобила за целия срок на договора – 80 000 км. 

- срок за доставка на автомобила - 60 календарни дни, при максимален срок поставен от 

възложителя 50 работни дни. 

 При разглеждане на техническото предложение по Обособена позиция №2 на „Мото –

Пфое Лизинг“ ЕООД , комисията установи че в трета графа „Техническа спецификация на 

предложеното МПС“  от  „Техническо предложение“ по обособена позиция №2, на редовете 

от раздел „интериор“, “оборудване с оглед безопасността“, „екстериор“, „удобство и 

комфорт“ и „гаранционен срок“, участникът е посочил „ДА“. Посочването с „ДА“, 

комисията приема като изявление на  участника, че по тези критерии същият удовлетворява 

минималните технически изисквания на възложителя относно конкретното МПС, но с оглед 

пълнота и точност, комисията счита че следва да бъде поискано допълнително писмено 

разяснение от „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД относно конкретните параметри на предлаганото 

от  тяхна страна  МПС по обособена позиция №2.   

Комисията, взе решение да предостави на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД срок от 5 

работни дни за допълнително разяснение, като на участника задължително му бъде писмено 

посочено, че допълнително представените разяснения не могат да водят и да се използват за 

промяна на техническото предложение. 

 

На 02.08.2016  г. в 13,00 ч. комисията се събра в пълен състав на ново заседание. 

Председателят докладва, че с вх.№ 32-РО-02/01.08.2016 г. в РЗИ-Бургас е постъпило писмо 

от „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД, с което от страна на дружеството е направено допълнително 

разяснение по техническото предложение по обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 

2. 

 Относно обособена позиция №1, от страна на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД 

допълнително по всеки от параметрите за подбор са посочени конкретно предлаганите 

технически спецификации на автомобила- тип Миниван. Комисията приема направеното 

допълнително разяснение и счита, че предлаганите от „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД  

конкретни параметри на МПС марка «Форд», модел «Ц-Макс Гранд» година на 

производство 2016 г.,  отговарят на минималните технически изисквания на възложителя и 

напълно удовлетворява специални изисквания на РЗИ-Бургас относно критериите за подбор.  

С оглед на гореизложеното, комисията с единодушие реши, че допуска до оценка и 

разглеждане на ценовото предложение на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД по обособена 

позиция №1- „ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ТИП „МИНИВАН“. 

 Относно обособена позиция №2, от страна на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД 

допълнително по всеки от параметрите за подбор са посочени конкретно предлаганите 

технически спецификации на автомобила- тип „Хечбег“. Комисията приема направеното 

допълнително разяснение и счита че предлаганите от „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД  

конкретни параметри на МПС марка «Форд», модел «308 » година на производство 2016 г.,  

отговарят на минималните технически изисквания на възложителя и напълно удовлетворява 

специални изисквания на РЗИ-Бургас относно критериите за подбор.  

С оглед на гореизложеното, комисията с единодушие реши, че допуска до оценка и 

разглеждане на ценовото предложение на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД по обособена 

позиция №2-  „ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ ТИП „ХЕЧБЕГ“. 

 

Комисията  пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на „Мото –Пфое 

Лизинг“ ЕООД. Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно 

изискванията на документацията за участие, разработена от възложителя. 

 Ценовото предложение на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД по обособена позиция 

№1: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Миниван“ е в размер на 26 826,16 лв. (двадесет 

и шест хиляди осемстотин двадесет и шест лв. и шестнадесет ст.) без включен ДДС или 32 

191,40 лв. (тридесет и две хиляди сто деветдесет и един лв. и четиридесет ст.)  с включен 

ДДС. В цената е включена доставката на автомобила до седалището на РЗИ-Бургас, 

продуктова такса, ако има такава, както и такса за управление на оперативния лизинг /наема/ 
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за целия период на договора и оскъпяването за периода на оперативния лизинг, ако има 

такива.  В крайната сума е включено и застраховането на двата  автомобила – „Пълно 

Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ с покритие на територията на Р България, 

заплащането на данък превозно средство и годишен технически преглед за целия период на 

договора, както и разходи за регистрация на автомобилите в КАТ, и разходи за пълномощни 

за управление на МПС в страната.  Месечна наемна вноска за автомобила по Обособена 

позиция №1 е в размер на: 745,17 лв. (седемстотин четиридесет и пет лв. и седемнадесет ст.) 

без включен ДДС или 894,21 лв. (осемстотин деветдесет и четири лв. и двадесет и една ст.) 

лв. с включен ДДС. Вноската е фиксирана на целия срок на договора. Първоначална вноска в 

размер на 0,00 лв. Гаранционен депозит в размер на: 1788,42 лв. с ДДС лв. /хиляда 

седемстотин осемдесет и осем лв. и четиридесет и две ст./ с ДДС. 

Ценовото предложение на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД по обособена позиция №1 е 

под рамките на максималния финансов ресурс, който  възложителя е определил със Заповед 

№ РД 18-08/11.07.2016 г.на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на обществената поръчка, 

а именно не повече от  33 000 (тридесет и три хиляди) лева без включен ДДС или 39 600 

(тридесет и девет хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС, и месечната наемна вноска не 

по-голяма от 917,00 лв. (деветстотин и седемнадесет) лева без включен ДДС или 1100 

(хиляда и сто) лева с включен ДДС.  

 За обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“. 

Обща крайна цена за изпълнение на договора от 36 медеца е в размер на: 29 853,79 лв. ( 

двадесет и девет хиляди осемстотин петдесет и три лв. и седемдесет и девет ст.) без включен 

ДДС или 35 824,55 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин двадесет и четири лв. и петдесет и 

пет ст.)  с включен ДДС. В цената е включена доставката на автомобила до седалището на 

РЗИ-Бургас, продуктова такса, ако има такава, както и такса за управление на оперативния 

лизинг /наема/ за целия период на договора и оскъпяването за периода на оперативния 

лизинг, ако има такива.  В крайната сума е включено и застраховането на двата  автомобила 

– „Пълно Автокаско“ и „Гражданска отговорност“ с покритие на територията на Р България, 

заплащането на данък превозно средство и годишен технически преглед за целия период на 

договора, както и разходи за регистрация на автомобилите в КАТ, и разходи за пълномощни 

за управление на МПС в страната.  Месечна наемна вноска за автомобила по Обособена 

позиция №2 е в размер на: 829,27 лв. (осемстотин двадесет и девет лв. и двадесет и седем ст.) 

без включен ДДС или 995,13 лв. (деветстотин деветдесет и пет лв. и тринадесет ст.) лева с 

включен ДДС.Вноската е фиксирана на целия срок на договора. Първоначална вноска в 

размер на 0,00 лв. Гаранционен депозит в размер на: 1990, 25 лв. с ДДС // с ДДС. 

Ценовото предложение на „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД по обособена позиция №2 е 

под рамките на максималния финансов ресурс, който  възложителя е определил със Заповед 

№ РД 18-08/11.07.2016 г.на Директора на РЗИ- Бургас за обявяване на обществената поръчка, 

а именно не повече от 36 600 (тридесет и шест хиляди и шестстотин) лева без включен ДДС 

или 43920 (четиридесет и три хиляди деветстотин и двадесет) лева с включен ДДС. 

Месечната наемна вноска не може да е по-голяма от 1016,70 лв. (хиляда и шестнадесет лв. и 

седемдесет ст.) без включен ДДС или 1220,00 (хиляда двеста и двадесет) лева с включен 

ДДС. 

Комисията установи, че на стр.2 в образеца на ценовото предложение, изготвено от 

възложителя, е посочено че всеки участник трябва да представи като неразделна част от 

ценовото предложение лизингова схема/ схема на наемните вноски. В документацията за 

участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП публикувана с обява 

№ 32-ОП-01 от 12.07.2016 г., разработена от възложителя в изискванията към ценовото 

предложение и начина на образуване на цената, наличието на схема на наемните вноски 

/лизингова схема, не е вписано като изрично приложение към ценовото предложение, а 

единствено е посочено че, месечни наемни вноски следва да са равни, с фиксирана лихва за 

целия период на договора от 36 месеца.  Но тъй като лизинговата схема/схема на наемните 

вноски фигурира в образеца на „Ценова предложение“, по който участниците са длъжни да 

се ръководят, комисията реши да предостави срок от 3 работни дни на „Мото –Пфое Лизинг“ 
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ЕООД да представи допълнително разяснение относно лизинговата схема и наемните вноски 

по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. На участникът следва да бъде писмено 

разяснено, че допълнителното разяснение по никакъв начин не следва да води до промяна на 

предлаганата цена или на параметри от ценовото предложение  по Обособена позиция №1 и 

Обособена позиция №2. 

 

На 04.08.2016 г. в 14,00 Комисията се събра в пълен състав, за да разгледа 

представената от „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД с вх.  № 32-РО-02/03.08.2016 г.схема на 

наемните вноски по Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2. 

 По обособена позиция №1, „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД е посочило че 

месечната наемна вноска е 745,17 лв. (седемстотин четиридесет и пет лв. и седемнадесет ст.) 

без включен ДДС или 894,21 лв. (осемстотин деветдесет и четири лв. и двадесет и една ст.) 

лв. с включен ДДС, разпределена при равни месечни вноски за 36 месеца, като общата сума 

за периода е 26 826,16 лв. (двадесет и шест хиляди осемстотин двадесет и шест лв. и 

шестнадесет ст.) без включен ДДС или 32 191,40 лв. (тридесет и две хиляди сто деветдесет и 

един лв. и четиридесет ст.)  с включен ДДС. Комисията приема направеното допълнително 

разяснение относно схемата на наемните вноски по Обособена позиция №1. Размерът на 

наемните вноски и общата сума, вече беше посочен в ценовото предложение „Мото –Пфое 

Лизинг“ ЕООД, като единствено с допълнителното разяснение със схемата на наемните 

вноски е потвърдено от страна на участника, че наемните вноски са с еднакъв размер на 

целия период на договора от 36 месеца. Допълнителното разяснение на „Мото –Пфое 

Лизинг“ ЕООД, по обособена позиция №1, по никакъв начин не води до промяна на 

предлаганата цена или на параметри от ценовото предложение по същата позиция от 

обществената поръчка. 

 По обособена позиция №2, „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД е посочило че 

месечната наемна вноска е 829,27 лв. (осемстотин двадесет и девет лв. и двадесет и седем ст.) 

без включен ДДС или 995,13 лв. (деветстотин деветдесет и пет лв. и тринадесет ст.) лева с 

включен ДДС, разпределена при равни месечни вноски за 36 месеца, като общата сума за 

периода е  29 853,79 лв. ( двадесет и девет хиляди осемстотин петдесет и три лв. и седемдесет 

и девет ст.) без включен ДДС или 35 824,55 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин двадесет и 

четири лв. и петдесет и пет ст.)  с включен ДДС. Комисията приема направеното 

допълнително разяснение относно схемата на наемните вноски по Обособена позиция №2. 

Размерът на наемните вноски и общата сума, вече беше посочен в ценовото предложение 

„Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД, като единствено с допълнителното разяснение  със схемата на 

наемните вноски е потвърдено от страна на участника, че наемните вноски са с еднакъв 

размер на целия период на договора от 36 месеца. Допълнителното разяснение на „Мото –

Пфое Лизинг“ ЕООД, по обособена позиция №2, по никакъв начин не води до промяна на 

предлаганата цена или на параметри от ценовото предложение  по същата позиция от 

обществената поръчка. 

 

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

По Обособена позиция №1: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Миниван“ 

офертата на единствения участник -„Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД, ЕИК 131452951, седалище 

и адрес на управление: гр. София 1360, бул. „Сливница“ 444, представлявано от  Атанас 

Иванов Фурнаджиев-управител и Димчо Славов Николов-управител, е в съответствие с 

техническите изисквания и критерии за подбор на възложителя и комисията предлага за 

изпълнител по Обособена позиция №1 да бъде избран „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД и 

предлага на Директора на РЗИ-Бургас да сключи договор за обществена поръчка с „Мото –

Пфое Лизинг“ ЕООД. 

По  Обособена позиция №2: „Доставка на 1 брой лек автомобил тип „Хечбег“ за 

изпълнител да бъде избран „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД, ЕИК 131452951, седалище и адрес 

на управление: гр. София 1360, бул. „Сливница“ 444, представлявано от  Атанас Иванов 

Фурнаджиев-управител  и Димчо Славов Николов-управител, тъй като само офертата на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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„Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД  отговаря на техническите изисквания и критерии за подбор на 

възложителя. Комисията предлага на Директора на РЗИ-Бургас да сключи договор за 

обществена поръчка по обособена позиция №2  с „Мото –Пфое Лизинг“ ЕООД. 

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

общо седем гласа; 

Гласували “ПРОТИВ” предложеното решение – нито един глас. 

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

ПОРАДИ ТОВА РЕШЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА ВЗЕТО. 

 

Председателят благодари на участниците в процедурата и закри заседанието и 

работата на Комисията в 16,00 часа на 04.08.2016 г., като ги прикани към подписването на 

настоящия Протокол, който се състави на чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за 

прилагане на ЗОП. Протоколът ще бъде представен на Възложителя за утвърждаване 

съгласно чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП. 

 

 

 

Комисия в състав: 

   Председател: 1.__________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /д-р Вергиния Цанова/ 

   Членове          2.__________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /Павлина Цонева/ 

      3. __________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /Багряна Петкова/ 

      4. __________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /Красимира Динкова/ 

      5. __________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /Руси Русев/ 

     6. __________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /Ганчо Пентакев/ 

     7. __________ подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/ 

      /инж. Стоян Михалев/ 

 

 

 

 


