
 

Протокол 
 

№3 
 

от дейността на комисията за провеждане на открита процедура за възлагане 
на обществена   поръчка с предмет: „Доставка на два броя леки автомобила за 
нуждите на Върховния административен съд „ 

 
На 13.06.2016 г.  в 16,30 часа ,в сградата на Върховния административен съд, 

бул. „Александър Стамболийски“№ 18, зала № 49а, комисията назначена със  
Заповед № 731/26.05.2016г. 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–гл. експерт обществени поръчки на ВАС.  

 
Заседанието на комисията започна с публичната част за отваряне на 

ценовото предложение на допуснатия  участник. 
Дата, мястото и часа за отваряне на ценовото предложение, в съответствие 

с чл.69а,ал.3 от ЗОП,са съобщени чрез публикация в профила на купувача от 
06.06.2016г. 

При започване на заседанието както и до приключването на публичната му 
част,  не присъстваха  участниците  в процедурата или  техни упълномощени 
представители,както и  представители на  средствата за масово осведомяване и 
други лица 

Председателят на комисията съобщи, че оценката на техническото 
предложение на „София Франс Ауто“ АД е 46 точки.   

Комисията пристъпи към отваряне на Плик № 3 на участника. 
Участникът предлага обща цена за изпълнение на  поръчката 70308,00 лв. 

/седемдесет хиляди триста и осем лева /без ДДС и 84369,60 лв./осемдесет и четири 
хиляди триста шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ с включен ДДС. 

С това приключи публичната  част от  заседанието на комисията. 
Комисията продължи работата си с разглеждане на ценовото предложение 

на „София Франс Ауто“ АД“ и констатира, че същото е представено съобразно 
предвидения в документацията за участие в процедурата образец, а предложената 
цена не  превишава обявената от възложителя  прогнозна стойност на обществената 
поръчка. 



 

Поради наличие само на една оферта, не е налице основание за 
извършване на     проверка по чл. 70 от ЗОП относно предложената цена. 

Оценката на ценовото предложение на участника се оцени с максималния 
брой   точки 50 по формулата от Методиката за оценка на показателя Оц-  
предложена  цена. 

 
Изчисляване на комплексната оценка ОК  
 
Комплексната оценка ОК е  96, се получена като сума от получените оценки 

по технически показатели и предложена цена по посочената по-долу формула: 

ОК = ОТП + ОЦ 
  
 
Въз основа на критерия „ икономически най-изгодна оферта ” и на 

основание чл.71 ал.3 от ЗОП/отм/,комисията  
 

РЕШИ : 
 

Класира на първо място „София  Франс Ауто“ АД с  комплексна оценка 96 
точки. 
 
          

Настоящият протокол се  състави и подписа от всички членове на комисията 
на 14.06.2016 година. 
 
 

 

 
 
КОМИСИЯ : 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ……/п/…………../Галина Матейска/  
 
 
ЧЛЕНОВЕ : 
 
 
1………/п/……………………. /Александър Николов/  
 
 
2………/п/……………………./Диан  Гешев/ 
 
  
3……./п/………………………/Соня  Миткова/ 
 
 
4……/п/……………………../  Красимира  Георгиева/    

 


