
ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР - ВАРНА
гр. Варна 9000 пл. Независимост 1 Директор:052/665012 Факс:052/602088
ДЪРЖАВНА ОПЕРА - ВАРНА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „СТОЯН БЪЧВАРОВ"
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по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки, във връзка с чл. 195 от Закона за обществените поръчки

от дейността на комисията назначена със Заповед № 891/13.12.2019 г. на Даниела Иванова - 
Димова -  Директор на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна, за 
отваряне и извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на получените 
оферти за участие в обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява на стойност по 
чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с идентификационен № в РОП 9094807/26.11.2019 г. и информация 
за удължаване на срока за получаване на оферти с идентификационен № в РОП 
9095166/09.12.2019 г., публикувани на „Профил на купувача“ с предмет: „ДОСТАВКА НА 
1 /ЕДИН/ БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ Ml -  8+1 ЗА НУЖДИТЕ НА 
„ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА“ -  ГР. ВАРНА“.

На 19.12.2019 г„ в 09.30 часа в сградата на „Театрално-Музикален Продуцентски 
Център Варна“ -  гр. Варна, пл. „Независимост“ № 1 се събра комисия, назначена със 
Заповед № 891/13.12.2019 г. на Даниела Иванова - Димова -  Директор в пълен състав, както 
следва:

Председател: адв. Ирена Стефанова Иванова -  външен експерт, с
професионална квалификация: правоспособен юрист;

Членове: 1. Яничка Георгиева -  завеждащ постъновъчна част;
2. Румяна Станчева -  счетоводител;

със задача: да отвори и направи подбор на участниците, разгледа и оцени получените 
оферти за участие в обществена поръчка чрез Събиране на оферти с обява на стойност по 
чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с идентификационен № в РОП 9094807/26.11.2019 г. и информация 
за удължаване на срока за получаване на оферти с идентификационен № в РОП 
9095166/09.12.2019 г., публикувани на „Профил на купувача“ с предмет: „ДОСТАВКА НА 
1 /ЕДИН/ БРОЙ ФАБРИЧНО НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ Ml -  8+1 ЗА НУЖДИТЕ НА 
„ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА“ -  ГР. ВАРНА“.

Комисията се събра в сградата на „Театрално-Музикален Продуцентски Център 
Варна“ -  гр. Варна, пл. „Независимост“ № 1 в 09:30 часа на 19.12.2019 г„ след изтичане на 
дадените 3-работни дни с предходно заседание на комисията.

На днешното закрито заседанието на комисията е налице необходимия кворум и 
няма законова пречка комисията да заседава и да взема валидни и законосъобразни 
решения.



С протоколно решение по протокол № 1/13.12.2019 г., Комисията е установила, че за 
двама от участниците е налице констатираната липса, като на основание чл. 97, ал. 5 от 
ППЗОП, с писма изх. № 1035/13.12.2019 г. и изх. № 1036/13.12.2019 г. е изисквала от 
участниците да отстранят непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни от 
получаването. Участниците са уведомени и да получили исканията на 13.12.2019 г. по 
електронен път на посочените от тях електронни пощи. Крайният срок за представяне 
на допълнителни документи свързани с установените несъответствия, а именно 3 работни 
дни от получаването е изтекъл на 18.12.2019 г. в 17.00 часа, когато е и края на работни ден 
на Възложителя.

На 16.12.2019 г. при спазване на срока, участникът БУЛБУС ТРЕЙД“ ООД, с адрес 
за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Сава Радулов“ № 2 е представил допълнително 
документи с вх. № 1045/16.12.2019 г.

В указания от комисията срок, а именно 3 работни дни от получаването на искането, 
които са изтекли към датата на съставяне на настоящия протокол, другият участник 
„ВЕСТАУТО - М“ ООД, от който е поискано писмено да отстрани установените 
несъответствия свързани с критериите за допустимост не е представил допълнителни 
документи.

Комисията извърши повторна проверка на документите на участника, при което 
потвърди установеното от нея в предходно заседание, а именно:

1. Представен е Опис на представените документи по Образец № 1, за който 
Комисията е установила, че не е попълнен.

2. Представена е Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП (за липса на обстоятелствата по 
чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП) по Образец № 6, но в същата не е попълнена, при което 
Комисията не може да придобие представа дали за участника е налице/не е налице някоя от 
хипотезите по т. 1 от декларацията.

3. В документацията за участие, Възложителят е поставил условие в Раздел II, т. 3, т.
3.4, под. т. 3.4.1. минимално изискване за подбор, като е указал, че „Обстоятелството се 
удостоверява в Декларация по Образец № 7, с посочване на стойностите, датите и 
получателите, придружен с документи, които доказват извършените доставки. “. В 
представената декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по образец 7 в т. 3.1 са декларирани две 
доставки за изискуемия период, НО не е изпълнено задължителното указание, а именно 
към декларацията да бъдат приложени документите, които доказват извършените 
доставки.

4. В документацията за участие, Възложителят е поставил условие в Раздел II, т. 3, т.
3.4, под. т. 3.4.2. минимално изискване за подбор, а именно: Участникът следва да 
разполага със сервизна база (собствена или наета) за извършване на гаранционно и 
следгаранционно обслужване и сервиз на предложения автомобил, която да се намира на 
територията на Област Варни. В представената декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП по 
образец 7 в т. 3.2 е декларирано, че участнкът разполага със сервизна база с 
местонахождение в гр. Бургас. СПЗ. ул. „Атанас Буров“ 1-3. Отделно не е изпълнено 
задължителното указание, а именно към декларацията да бъдат приложени документите, 
които доказващи обстоятелството, което декларирате.

Настоящата комисия, единодушно счита, че декларираното в т. 3.2 от Декларация по 
Образец № 7 не съответства на поставеното от Възложителя минимално изискване за 
допустимост.

Във връзка с изложеното по-горе и обстоятелство, че участникът не е изпълнил 
указанията дадени от Комисията, настоящата единодушно прие следното решение:

На основание чл. 192, ал. 1 от ЗОП отстранява от участие в обществената поръчка 
участникът „ВЕСТАУТО - М“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Атанас 
Буров“ № 1-3 подал Опаковка с вх. № 1029/12.12.2019 г., постъпила в 14.39 часа в



деловодството на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна, тъй 
като не отговаря на поставените от Възложителя критерий за подбор.

Комисията в изпълнение на своите задължения регламентирани в ЗОП и ППЗОП, 
пристъпи към отваряне на опаковката с допълнителните документи представени от 
участника и установи следното:

1. Опаковка с надпис допълнителни документи с вх. № 1045/16.12.2019 г. 
представени от „БУЛБУС ТРЕЙД“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. 
„Сава Радулов“ № 2.:

В същата се съдържа:
1. Писмо с пояснение, в което участникъв сочи, че предлагания от него автомобил е 

марка IVECO DAILY ще бъде обслужван в оторизираан сервиз, като излага, че на 
територията на гр. Варна оторизирания сервиз се намира на адреса деклариран в 
Декларацията, която е подал, а именно в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 262.

При подробно разглеждане на документите на участника включително и 
допълнително представените такива, настоящата комисия установи следното:

Участникът „БУЛБУС ТРЕЙД“ ООД е представил всички изискуеми от 
Възложителя документи. Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на 
информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поради което и участника 
подлежи на оценка съгласно методиката за оценка.

Комисията разгледа Техническите предложения на допустнатите и установи, че те 
отговарят на предварителните изисквания на Възложителя, поради което и следва да бъдат 
допуснати до оценка съгласно Методиката за оценка.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите участници съгласно Методиката за 
оценка:

Съгласно методиката за оценка се оценява всяко предложение, допуснато до оценка, 
отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, като 
класирането на участниците ще се извършва въз основа на критерий „икономически най- 
изгодна оферта“ - чл. 70, ал. 2, т. 3.

Комисията пристъпи към оценка на допуснатите участници, като резултатите са 
офермепи в настоящата таблица.

Показатели за оценека „БУЛБУС ТРЕЙД“ ООД „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ 
ООД

1. СРОК ЗА ДОСТАВКА 
(СД)-2 0  т.

180 х 20 = 20 т. 
180

180 х 20 = 20 т. 
180

2. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
(ГС) -  20 т.

20 т. 20 т.

2.1 ГС1 -  Гаранционен срок 
в месеци с максимален брой 
точки - 10 т.

36 х 10= 10 т. 
36

36 х 10= 10 т. 
36

2.2 Гаранционен срок в 
километри пробег с 
максимален брой точки -  10 
т.

100 000 х 10= 10 т. 
100 000

100 000 X 10= 10 т. 
100 000



3. ПРЕДЛАГАНАТА 
ЦЕНА (Ц) -  60 т.

59 950 х 60 = 52,36 т. 
68 700

59 950 x 60 = 60 т. 
59 950

Комплексната оценка на 
офертите.

92,36 т. 100 т.

Във връзка с извършеното оценяване и приетите решения, Комисията прие 
следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 192, ал. 1 от ЗОП отстранява от участие в обществената поръчка 
участникът „ВЕСТАУТО - М“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. „Атанас 
Буров“ № 1-3 подал Опаковка с вх. № 1029/12.12.2019 г., постъпила в 14.39 часа в 
деловодството на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна, тъй 
като не отговаря на поставените от Възложителя критерий за подбор.

2. Класира допуснатите участници, както следва:

1-во място участникът „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Варна, бул. „Владилав Варненчик“ № 262, подал Опаковка с вх. № 
1008/06.12.2019 г., постъпила в 15.30 часа в деловодството на „Театрално-Музикален 
Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна, чиято оферта отговаря на поставените 
изисквания и който е получил максимален брой точки 100 т. съгласно методиката за 
оценка.

П-ро място участникът „БУЛБУС ТРЕЙД“ ООД, с адрес за кореспонденция: гр. 
Варна, ул. „Сава Радулов“ № 2 подал Опаковка е вх. № 1007/06.12.2019 г„ постъпила в 
15.24 часа в деловодството на „Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. 
Варна, чиято оферта отговаря на поставените изисквания и който е получил 92,36 т. 
съгласно методиката за оценка.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение с 
класирания участник, а именно „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД, с адрес за 
кореспонденция: гр. Варна, бул. „Владилав Варненчик“ № 262, подал Опаковка с вх. 
№ 1008/06.12.2019 г., постъпила в 15.30 часа в деловодството на „Театрално- 
Музикален Продуцентски Център Варна“ -  гр. Варна.

Комисията приключи своята работа на 19.12.2019 г. в 10.00 часа и предаде на същата 
дата протоколите от своята работа, а именно Протокол № 1/13.12.2019 г. и Протокол № 
2/19.12.2019 г. заедно с оФептитсдча участниците на Възложителя за утвърждаване.

Председател
/адв. Ирена Иванова/

Членове:
1.
/Яни>/ка Гфргщбва/

/Румйца Ся^нчева/
2.


