
                             ПРОТОКОЛ 

                                  № 1 

 

 

                  от дейността на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на два броя автомобили за нуждите на Върховния 

административен съд“ 

 

                  На 26.05.2016г. в 16.00 ч., комисията, назначена със Заповед №1650/27.10.2015г. на 

председателя на Върховния административен съд се събра в състав,както следва: 

                

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :  – Галина  Матейска - съдия в Четвърто отделение на ВАС. 

 

                 ЧЛЕНОВЕ : 

                  1. Александър Николов – главен секретар   на  ВАС; 

                   2. Диан Гешев,  външен експерт  от  списъка на Агенцията по обществени поръчки по 

чл. 19,ал.2,т.8 от ЗОП/отм. /с професионална компетентност  по  предмета на поръчката ;   

                  3. Соня Миткова – директор на дирекция „ФАО“ на ВАС 

                  4.  Красимира Георгиева – главен експерт- обществени поръчки на ВАС.  

               

                    Заседанието се проведе в зала № 49а на ВАС,гр. София,бул. „Александър 

Стамболийски” №18,ет.2. 

                     При започване на заседанието както и до приключването на публичната му част,  не 

присъстваха представители на участниците  или медиите.   

                   На  комисията  беше представена  оферта  за участие   в откритата процедура на 

 „ София  Франс Ауто”АД, подадена в определения срок, на 25.05.2016г. в 11,26 часа,с  Вх. 

№8030/25.05.2016г.,о 

                      Комисията констатира,че офертата на участника е оформена и представена 

съобразно изискванията на чл.57,ал.1 от ЗОП и документацията за участие в процедурата и 

може да се пристъпи към   нейното  отваряне. 



                        След като се запознаха с офертата   председателят и всички  членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 35 от Закона за обществените поръчки. 

                         На основание чл. 68,ал.4 от ЗОП комисията отвори публично    плика на участника 

„София Франс Ауто“” АД  и провери наличието на 3(три) отделни запечатани плика,а  именно  

Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, Плик  №2 „ Предложение за изпълнение на 

поръчката” и Плик № 3 с надпис ”Предлагана цена”.Членовете на комисията  подписаха Плик 

№3 с надпис „Предлагана цена” и всички документи, които се съдържат в Плик №2 с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката”. 

                          На основание чл.68,ал.5 от ЗОП комисията отвори Плик № 1 с надпис „Документи 

за подбор” на „София Франс Ауто“АД и оповести документите, които той съдържа: 

 

1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата- оригинал; 

2. ЕИК- справка от Търговския регистър – оригинал; 

2. Представяне на участника-оригинал; 

3. Декларация по чл. 47,ал.9 от ЗОП за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 

47,ал.1,т.1 от б.”а” до .”д,т.2,т.3,т.4,ал.2,т.1,т.2а,т4,т.5и ал.5,т.1и т.2 от ЗОП – оригинал ; 

4.Списък на доставките по чл. 51,ал.1,т.1 от ЗОП,през последните три години, считано от датата 

на  подаване на офертата ,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

за която участникът подава оферта, придружени с доказателства за извършените  доставки: 

 -Информация за изпълнен договор за обществена поръчка  02443-2013-0004 РОП – заверено 

копие; 

 -Референтни писма на от възложителите :  Удостоверение 0 88/21.10.2015г. на“ Петрол Транс 

Експрес“ ЕООД гр. Бургас и Удостоверение № 1784/19.10.2015 г. на „Каменица“ АД, гр. 

Пловдив- заверени копия; 

-  -Информация за изпълнен договор за обществена поръчка  00533-2014-0019 РОП – заверено 

копие; 

5. Копие на валиден  сертификат,издаден от акредитирано лице за сертификация на системи за 

управление   : ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, с   обхват на дейностите:Внос и продажба на 

автомобили и двуколесни  превозни средства и резервни части за тях .Управление и контрол на 

сервизната дейност. Сервизно обслужване и ремонт на автомобили - с  приложение към  

сертификата  за обектите на участника в страната- заверени копия;  

6. Заверено копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 

7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55 ,ал.7 както и за липса на 

обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от  ЗОП- оригинал; 



8. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – 

4бр.-оригинал;  

9. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за  мерките срещу изпирането на пари – 3 бр.- оригинал; 

10. Декларация от участника,че разполага с оторизирана сервизна база на територията на 

Република България  за гаранционно и извънгаранционна обслужване- оригинал; 

11. Декларация по чл. 56,ал.1,т.8 от ЗОП- оригинал; 

12.Декларация от участника, че при изпълнение на поръчката ще достави нови, 

неупотребявани автомобили, произведени 2015 година, които ще отговарят   на  техническите 

изисквания, приложени в документацията- оригинал; 

13. Декларация от участника,че гаранционният срок на предложените автомобили  започва да 

тече от датата на подписване на приемо- предавателния протокол за съответния автомобил-

оригинал; 

14. Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим- 4 бр. оригинал;  

15.Декларация за приемане на условията на проекта на договор – оригинал; 

16. Оторизационно  писмо, удостоверяващо ,че „София Франс Ауто“ АД е  упълномощен 

представител на марката Peugeot и  има права за продажба и сервизно обслужване- заверено 

копие; 

17.Оторизационно  писмо от производителя на сервизната база на „ София Франс Ауто“АД- 

заверено копие; 

18. Копие от валиден „ сертификат за съответствие“ от производителя на предлагания модел 

автомобил – 2 броя – заверено копие ; 

19. Каталог – 1бр. оригинал. 

 

                          С изпълнението на посочените действия приключи публичната част от  

заседанието на комисията.  

                         Комисията продължи работата  с проверка на представените от участника в Плик 1 

документи относно тяхното наличие и редовност, както и за съответствие  на участника с 

критерии за подбор и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. 

 

                          Въз основа на представените от „София Франс Ауто”АД документи  в  Плик1, 

комисията установи,че участникът е доказал съответствието си с всички критерии за 

подбор,обявени от  възложителя. 

                        Предвид гореизложеното,комисията  



 

                                      РЕШИ: 

                          Допуска участника „София Франс Ауто” АД до разглеждане на техническото му 

предложение. 

                        Комисията реши да продължи работата си на  03.06.2016 г. от 11 часа. 

 

                           Настоящият протокол се изготви и подписа от всички членове на комисията на 

03.06.2016 година. 

 

 

                            Комисия : 

 

                           Председател :      ………/п/……………….      /Галина  Матейска/ 

 

                           Членове :   

1. …………/п/……….…… /Александър Николов /  

                     

2. …………/п/…….….   /Диан  Гешев / 

 

 

3. …………/п/…….…… /Соня Миткова/    

                 

                                                4.     …………/п/……….. /Красимира  Георгиева /      

 


