УТВЪРЖДАВАМ:

Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

КАРИНА КАРАИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КФН
дата: 11.05.2018 г.

ПРОТОКОЛ №1
от 26.04.2018 г. – 11.05.2018 г.
от работата на комисията във връзка с „публично състезание“ с предмет „Доставка
чрез покупка и гаранционна поддръжка на 6 (шест) броя фабрично нови моторни превозни
средства”
На 26.04.2018 г. в 10.30 ч. в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр.
София, ул. „Будапеща” № 16, зала 3 на етаж -1, в изпълнение на Заповед № З-166/26.04.2018 г.
на председателя на КФН във връзка с Решение № 342-ОП/02.04.2018 г. за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка и
гаранционна поддръжка на 6 (шест) броя фабрично нови моторни превозни средства” и
уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00061-2018-0002, се
събра на заседание комисия в състав:
председател: Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД; и
членове:
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД;
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД;
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД;
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД,

която да отвори и разгледа получени оферти.
С протокол по чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП), към който е приложено копие от регистъра на възложителя са предадени
от служител на деловодството на КФН на председателя на комисията получени три броя
оферти за участие в процедурата, както следва:
1. оферта с вх. № 001/25.04.2018 г., представена в 13.32 ч. от „Еуратек Ауто” ООД;
2. оферта с вх. № 002/25.04.2018 г., представена в 16.38 ч. от „Булвария Холдинг”
ЕАД;
3. оферта с вх. № 003/25.04.2018 г., представена в 17.21 ч. от „Мото-Пфое” ЕООД.
Получените опаковки с оферти на участниците са запечатани, непрозрачни, с
ненарушена цялост и с посочване на задължителните реквизити по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.
В деня и часа, обявен за отваряне на офертите се яви упълномощен представител на
участника „Булвария Холдинг” ЕАД с надлежно представено пълномощно.
Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за спазване на изискванията на чл. 51, ал. 13 от
ППЗОП.
На основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП комисията отвори по реда на тяхното постъпване
запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като извърши проверка
за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”:
І. Оферта с вх. № 001/25.04.2018 г., представена от „Еуратек Ауто” ООД:
При отварянето на опаковката, комисията оповести нейното съдържание, а именно:
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1. запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на
хартиен носител и приложен към него електронен носител с надпис „Еуратек Ауто” ООД,
ЕЕДОП, ел. подписан“;
4. списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
5. декларация по образец, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари;
6. декларация по образец, съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари;
7. заверено копие на сертификат на името на „Еуратек Ауто” ООД за прилагане на
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008;
8. техническо предложение, което съдържа:
8.1. предложение за изпълнение на поръчката;
8.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
8.3. декларация за срока на валидност на офертата, с посочен срок от шест месеца;
8.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
Комисията констатира, че представените документи отговарят на приложения опис.
Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
плик „Предлагани ценови параметри” и представеното техническо предложение.
Комисията предложи на присъстващия представител на участника „Булвария
Холдинг” ЕАД да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“, но представителят отказа.
ІІ. Оферта с вх. № 002/25.04.2018 г., представена от „Булвария Холдинг” ЕАД:
При отварянето на опаковката, комисията оповести нейното съдържание, а именно:
1. запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”;
2. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на
хартиен носител;
3. декларация по образец, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари;
4. декларация по образец, съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари;
5. заверено копие на английски език на документ, удостоверяващ характеристики на
автомобил с марка „Опел“ и заверен превод;
6. заверено копие на сертификат на името на „Булвария Холдинг” ЕАД за прилагане
на система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015;
7. заверено копие на сертификат на името на „Булвария Холдинг” ЕАД по стандарт
OHSAS 18001:2007;
8. заверено копие на сертификат на името на „Булвария Холдинг” ЕАД по стандарт
ISO 14001:2015;
9. техническо предложение, което съдържа:
9.1. предложение за изпълнение на поръчката;
9.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
9.3. декларация за срока на валидност на офертата, с посочен срок от шест месеца;
9.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.
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Трима от членовете на комисията, в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
плик „Предлагани ценови параметри” и представеното техническо предложение.
ІІІ. Оферта с вх. № 003/25.04.2018 г., представена от „Мото-Пфое” ЕООД:
При отварянето на офертата, комисията оповести нейното съдържание:
1. запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”;
2. опис на представените документи в офертата;
3. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), представен на
хартиен носител;
4. заверено копие на сертификат на името на „Мото-Пфое” ЕООД за прилагане на
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015;
5. списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП;
6. декларации по образец, съгласно чл. 59, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 59, ал. 3 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари;
7. декларации по образец, съгласно чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари;
8. техническо предложение, което съдържа:
8.1. предложение за изпълнение на поръчката;
8.2. декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора;
8.3. декларация за срока на валидност на офертата, с посочен срок от шест месеца;
8.4. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд;
8.5. списък на дейностите, включени в обслужването на автомобилите по време на
гаранционния срок;
8.6. оторизация на „Мото-Пфое БГ“ ЕООД от производителя;
8.7. оторизация на „Мото-Пфое“ ЕООД от официалния вносител.
Трима от членовете на комисията в изпълнение на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, подписаха
плик „Предлагани ценови параметри” и представеното техническо предложение.
Комисията предложи на присъстващия представител на участника „Булвария
Холдинг” ЕАД да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови
параметри“, но представителят отказа.
С извършването на горните действия публичната част от заседанието на комисията
приключи. Представителят на участника, присъстващ на заседанието не възрази срещу
работата на комисията.
На 09.05.2018 г. комисията в състав от основните й членове продължи своята работа в
закрито заседание, като извърши проверка дали между участниците са налице свързани лица
по смисъла на ЗОП и в изпълнение на чл. 54, ал. 7 от ППЗОП разгледа документите по чл. 39,
ал. 2 от ППЗОП, т.е. документите, които се включват в заявлението за участие за съответствие
с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
Предвид факта, че съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП, свързани лица не могат да бъдат
самостоятелни участници в една и съща процедура, комисията извърши проверка за наличието
на свързани лица между участниците, подали оферти за участие в настоящата обществена
поръчка. След направена проверка в информационния масив на Търговския регистър към
Агенция по вписванията и други налични масиви, комисията не установи наличие на такива
обстоятелства.
Съгласно чл. 39, ал. 2 от ППЗОП документите, които включва заявлението за участие,
са:
- единен европейски документ за обществени поръчки за участника в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки
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от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за
всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
- документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
- документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.
След като разгледа и провери представения ЕЕДОП, комисията установи:
І. Оферта с вх. № 001/25.04.2018 г., представена от „Еуратек Ауто” ООД:
Участникът е попълнил единен европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП), който е представен на хартиен носител и в електронен вид, цифрово подписан.
Същият е подписан от лицата по чл. 40 от ППЗОП, съгласно направена проверка в
информационния масив на Търговския регистър към Агенцията по вписванията. „Еуратек
Ауто“ ООД има двама управители – Иван Тодоров и Людмил Недев. Участникът е
декларирал, че няма да ползва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с
критериите за подбор. Участникът е посочил, че не възнамерява да възложи на трети страни
изпълнението на част от поръчката. Участникът няма да ползва подизпълнители и не е
посочен процент в т. 10 от Раздел В „Технически и професионални способности“, част ІV:
Критерии за подбор. Икономическият оператор е посочил номера, датата, валидността и
органа, издал сертификата за внедрена система за управление на качеството, като е приложил
и заверено копие на същия. Комисията установи, че издателят на сертификата е акредитиран
от националния орган по акредитация – DAkkS (Die Deutsche Akkreditierungsstelle).
Комисията не констатира пропуски, участникът отговаря на изискванията за лично състояние
и критериите за подбор.
ІІ. Оферта с вх. № 002/25.04.2018 г., представена от „Булвария Холдинг” ЕАД:
Участникът е попълнил единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който
е представен единствено на хартиен носител. ЕЕДОП е подписан от лицата по чл. 40 от
ППЗОП. Участникът е декларирал, че няма да ползва капацитета на трети лица за доказване на
съответствието с критериите за подбор. Участникът е посочил, че не възнамерява да възложи
на трети страни изпълнението на част от поръчката. Участникът няма да ползва
подизпълнители, тъй като не е посочен процент в т. 10 от Раздел В „Технически и
професионални способности“, част ІV: Критерии за подбор. „Булвария Холдинг” ЕАД е
декларирало, че ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи и
доказващи, че дружеството отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, като не е
посочило органа или службата, издали документа. Въпреки това, участникът е приложил
заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт
ISO 9001:2015, в който се съдържа информация за лицето, издало документа. Комисията
установи, че издателят на сертификата е акредитирано лице от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ със сертификат № 10 ОСС.
Комисията констатира следните пропуски:
В офертата на участника е представен ЕЕДОП единствено на хартиен носител.
Съгласно императивната норма на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и т. 3.7.2 от раздел 3 „Критерии за
подбор“ към документацията на обществената поръчка, считано от 01.04.2018 г. Единният
европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид.
С оглед изложеното, участникът следва да отстрани горепосочените пропуски, като
представи нов ЕЕДОП в електронен вид, попълнен и цифрово подписан (с електронен
подпис) от лицата по чл. 40 от ППЗОП и приложен на подходящ носител.
На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника се дава
възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи
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горепосочените документи, които съдържат променена и/или допълнена информация,
съобразени с констатираните от комисията пропуски.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
ІІІ. Оферта с вх. № 003/25.04.2018 г., представена от „Мото-Пфое” ЕООД:
Участникът е попълнил единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), който
е представен единствено на хартиен носител. Участникът е декларирал, че няма да ползва
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор. Участникът
е посочил, че не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.
Участникът няма да ползва подизпълнители, тъй като не е посочен процент в т. 10 от Раздел В
„Технически и професионални способности“, част ІV: Критерии за подбор. „Мото-Пфое”
ЕООД е декларирало, че ще може да представи сертификати, изготвени от независими органи
и доказващи, че дружеството отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, като е
посочило органа или службата, издали документа. Участникът е приложил заверено копие на
сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015, в
който се съдържа информация за лицето, издало документа. Комисията установи, че издателят
на сертификата е акредитиран от националния орган по акредитация – UKAS (The United
Kingdom Accreditation Service.)
Комисията констатира следните пропуски:

В офертата на участника е представен ЕЕДОП единствено на хартиен носител.
Съгласно императивната норма на чл. 67, ал. 4 от ЗОП и т. 3.7.2 от раздел 3 „Критерии за
подбор“ към документацията на обществената поръчка, считано от 01.04.2018 г. Единният
европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид.
 ЕЕДОП не е подписан от всички лица по чл. 40 от ППЗОП. Съгласно направена
проверка в информационния масив на Търговския регистър към Агенцията по вписванията
„Мото-Пфое” ЕООД има трима управители – Атанас Фурнаджиев, Димчо Николов и
Томохиро Йонеяма. Представеният в офертата ЕЕДОП е подписан единствено от Атанас
Фурнаджиев и Димчо Николов и следва да бъде разписан и от Томохиро Йонеяма.
С оглед изложеното, участникът следва да отстрани горепосочените пропуски, като
представи нов ЕЕДОП в електронен вид, попълнен и цифрово подписан (с електронен
подпис) от всички лица по чл. 40 от ППЗОП и приложен на подходящ носител.
На основание чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 9 от ППЗОП на участника се дава
възможност в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол да представи
горепосочените документи, които съдържат променена и/или допълнена информация,
съобразени с констатираните от комисията пропуски.
Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства,
които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Документите се предоставят в деловодството на КФН на адрес: гр. София, ул.
„Будапеща” № 16, в запечатан плик с надпис:
„Допълнителни документи по обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез
покупка и гаранционна поддръжка на 6 (шест) броя фабрично нови моторни превозни
средства”,
от ...................................................... (наименование на участника)
На вниманието на комисията за провеждане на процедурата.”
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Комисията реши да продължи своята работа след изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от
ППЗОП, като председателят на посочената комисия в изпълнение на чл. 51, ал. 4, т. 1 и чл. 54,
ал. 12 от ППЗОП ще свика поредното заседание на комисията.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, настоящият протокол се изпраща до всички
участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
Председател:
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД

Членове:
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Заличено обст. на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
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