
ПРОТОКОЛ 

№  2 

 

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

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

Върховния  административен  съд”. 

 

                         На 03.06.2016 г.  в 11.00 часа ,в сградата на Върховния административен съд , бул. 

”Александър Стамболийски” № 18, зала №49а,  комисията, назначена със  Заповед № 

751/26.05.2016г. 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 – главен експерт- обществени поръчки на ВАС.  

                

                             След приключване на етапа  и на допускането на участника, резултатите от 

който са отразени в Протокол № 1 от 03.06.2016 г. , както и в настоящия протокол, комисията  

пристъпи към разглеждане на техническото предложение   на участника  „София  Франс Ауто“ 

АД.          

                             Техническото предложение за изпълнение на поръчката на  участника по 

отношение на предложените  леки автомобили   се отнася към посочените минимални 

изисквания в техническата спецификация на Възложителя ,както следва:  



          Предложените автомобили отговарят на всички минимални изисквания на 

Възложителя или ги превишават. Параметрите, които надвишават минималните 

изисквания са следните: 

1. Обем на двигателя 1997 куб.см. при минимално изискване 1800 куб.см. 

2. Мощност на двигателя 110 квт. при минимално изискване 100 квт. 

3. Разход на гориво при смесен цикъл на движение 3,9 л. на 100 км. при минимално 

изискване не по-висок от 5 л. на 100 км. 

4. Емисии СО2 при смесен цикъл 101 гр./км. при минимално изискване (115-130,5) 

гр./км. 

5. 6-степенна механична скоростна кутия при минимално изискване 5-стпенна 

механична скоростна кутия 

6. Междуосие 2817 мм. При изискване не по-малко от 2730 мм. 

 

Допълнително  обзавеждане: 

          Участникът е предложил 3 елемента от общо 5-те елемента, изисквани от 

възложителя, а именно: 

1. Парктроник – преден и заден 

2. Старт-стоп функция на двигателя 

3. Асистент за потегляне по наклон. 

 

Условия за гаранционно обслужване : 

          Участникът е предложил заводска гаранция за период от 60 месеца, при 

минимално изискване не по-малко от 4 години, или 100 000 км. пробег, в зависимост от това 

кое събитие ще настъпи първо. 

          Участникът е представил списък с дейности за времето на 5-годишния 

гаранционен срок по години или 100 000 км., които трябва да се извършат по предписание на 

производителя. 

           Гаранционният срок на антикорозионното покритие е  12 години при минимално 

изискване не по-малък от 10 години. 

                           Участникът е направил техническо описание на техническото си предложение 

съобразно изискванията на Възложителя  в документацията   и  в  Техническата спецификация. 

Предлаганите от участника  леки автомобили  съответстват или надвишават в техническо 

отношение посочените минимални изисквания в Техническата   спецификация  на 

Възложителя. Техническото предложение включва изисканото задължително описание, което 

позволява съпоставка със съответните изискуеми технически параметри, определени в 

Техническата спецификация. Към Техническото предложение участникът е приложил 

изисканата документация (каталог ,технически данни/технически характеристики ), която 

потвърждава предложените характеристики и позволява оценка на съответните параметри.                         



Представената документация ясно посочва предлагания , модел PEUGEOT, 508 ACTIVE 2.0 

BlueHDI 150 BVM6 STT, така че може да се направи съпоставка между минималните изисквания 

на Възложителя и предлаганите спецификации. 

   

                        Предложения срок за доставка 1 ден  съответства на изискванията на 

Възложителя. 

                         Предложената от участника оферта покрива и надвишава минималните 

изисквания в Техническите спецификации на Възложителя. 

                        Офертата позволява точното установяване на предлагания  модел и 

спецификации. 

                         Комисията продължи закритото си заседание с оценяване на техническото 

предложение на допуснатия до оценяване участник. 

                          При преглед на техническото  предложение на „София  Франс Ауто“ АД 

съдържащо се в Плик №2,комисията установи,че същото е подадено по образеца, приложен 

към документацията за участие  и съответства на изискванията на възложителя. 

  

                        Офертата  на участника  се оцени  по следните показатели: 

 

О1  -  Разход на гориво с максимален брой точки 15 

О2  - Екология (емисии CO2) с максимален брой точки 10 

О3 - Допълнително обзавеждане с брой точки 6 при максимален брой точки 10 

О4 - Срок на доставка с максимален брой точки 15 

 

Оценката на  показатели : О1,О2 и О4 се  изготви по формулите от Методиката за оценка, като 

показателите  се оцениха  с  максималния брой точки.  

Оценка по допълнително обзавеждане  О3 

За всеки допълнително предложен елемент и/или функция от посочените по-долу, съответната 

оферта получават допълнително по 2 т. Оферта, в която не се предлага нито един 

допълнителен елемент или функция от приложения списък получава 0 (нула) точки по този 

показател. 

1. Парктроник – преден и заден 

2. Старт-стоп функция на двигателя 



3. Система за разпознаване на умората 

4. Асистент за потегляне по наклон 

5. Резервно колело с нормален размер 

            О3 = М х 2, 

където, М е броя на предложените от съответният участник, допълнителни 

                        елементи и/или функции от посочените. 

          М= 3х2= 6 т. 

Изчисляване на оценка по технически показатели ОТП:  

Изчислената по посочената по-долу формула оценка по технически показатели е 46 броя 

точки. 

Оценката по технически показатели ОТП , се получава като сума от получените оценки за 

отделните показатели по посочената по-долу формула: ОТП = О1 + О2 + О3 + О4 

  След като изготви оценката  на  техническото предложение на участника „София Франс 

Ауто“ АД  , комисията   РЕШИ : 

               1.  Допуска „ София  Франс Ауто“ АД   до отваряне на ценовото предложение. 

                 2.  Приема,че е налице основание за насрочване на заседание за отваряне на 

ценовото предложение ( Плик 3) на участника,което ще състои на  13.06.2016 г. от 16.30 часа в 

сградата на  Върховния административен съд, бул.” Александър  Стамболийски”№ 18. 

               Право да присъстват при отваряне на ценовото предложение имат лицата по чл. 68,ал.3 

от ЗОП. 

               Настоящият протокол се изготви и  подписа от всички членове на комисията  на  06.06. 

2016 година. 

               КОМИСИЯ : 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ……………/п/………………………/ Галина  Матейска/  

 

                ЧЛЕНОВЕ : 

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

                                      2. ………………/п/……………………………….. / Диан Гешев/  

                                      3. ………………/п/………………………………… /Соня Миткова/  

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



 


