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УТВЪРЖДАВАМ:     (П) 

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ 

Председател на КЕВР 

 

ПРОТОКОЛ 

На 15.11.2016 г., от 10,30 ч.в сградата на Комисия за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР), намираща се на бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8-10, ет. 5, в зала 5, се проведоха 

заседания на комисията, назначена със Заповед № З-ОФ-77 от 14.11.2016 г. за разглеждане на 

офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на 2 (два) броя нови леки 

автомобили за нуждите на Комисията за енергийно и водно регулиране, , открита с Обява 

№ ОП-16, публикувана в Профила на купувача на КЕВР на 03.11.2016 г. 

Заседанията се проведоха от комисия в състав:  

Председател: 

   Николай Георгиев, началник на отдел ФСД 

      Членове:  

1. Наталия Кирова, главен експерт в дирекция АО; 

 

2. Румен Комбуров, специалист в отдел ФСД; 

 

 

Комисията в пълен състав започна работата след получаване на протокола по чл.48, ал.6 

от ППЗОП и представените оферти в деловодството на КЕВР. 

Председателят на комисията прочете Заповед № З-ОФ-77 от 14.11.2016 г. на 

председателя на КЕВР, след което председателят и членовете на комисията подписаха 

декларацията по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

При отваряне на офертите не присъстваха представители: 

 

В определения срок за подаване на оферти - 14.11.2016 г. до 17:30 часа е постъпила една 

оферта, както следва: 

  

1. Тойота Балканс ЕООД Вх. № ВП-Ф-24/11.11.2016 г., 16.02 ч. 

   

 

І. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИТЕ В 

ОПАКОВКИТЕ 

1. Оферта на „Тойота Балканс” ЕООД. Съдържанието на плика е следното: 

Образец на оферта, Документи за подбор – 2 броя декларации по чл.54, ал.1 от ЗОП, 

документ за разработена и въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008, 

оторизационно писмо, информационен лист, техническо предложение за изпълнение на 

поръчката и ценово предложение. 

 

ІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

Комисията пристъпи към обявяване на ценовите предложения на участниците, както 

следва: 
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 участник цена (в лева без ДДС) 

1. „Тойота Балканс” ЕООД 64 380,00 лв. 

   

 

С това действие комисията приключи публичната част от работата си.  

 

Комисията продължи дейността си, като разгледа представените от участникът 

документи за подбор и констатира, че участникът отговаря на поставените и обявени 

изисквания за участие, след което се пристъпи към разглеждане на техническото и ценовото 

предложение на участника.  

Предвид това офертата на „Тойота Балканс” ЕООД следва да бъде допусната до 

оценяване. 

ІІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Комисията пристъпи към оценяване на предложението на участника, като оценката се 

извърши по критерий за възлагане „най-добро съотношение качество/цена“: 

Комисията оцени постъпилата оферти по методиката съгласно документацията, както 

следва: 

1. Оценка по показател „Обща цена на предложените автомобили“ – Q1: 

Съгласно методиката за оценяване на офертите максимален брой точки 60 /шестдесет/ получава 

офертата с предложена най-ниска обща цена на предложените автомобили.  

Предвид това по този показател офертата на Тойота Балканс” ЕООД получава 60 

точки. 
2. Оценка по показател „Разход на гориво по комбиниран цикъл на движение, в 

литри на 100 километра, за предложените автомобили“ – Q2: 

Съгласно методиката максимален брой точки 20 /двадесет/ получава офертата с най-

малък разход на гориво по комбиниран цикъл на движение, в литри на 100 километра, за 

предложените автомобили. 

Предвид това по този показател офертата на Тойота Балканс” ЕООД получава 20 

точки. 
3. Оценка по показател „Гаранция на предложените автомобили в километри пробег“ – 

Q3: 

Съгласно методиката максимален брой точки 10 /десет/ получава офертата с най-голям 

брой километри пробег, които включва гаранцията за предложените автомобили. 

Предвид това по този показател офертата на Тойота Балканс” ЕООД получава 10 

точки. 
4.  Оценка по показател „Гаранционен срок на предложените автомобили в години“ 

– Q4: 

Съгласно методиката максимален брой точки 10 /десет/ получава офертата с най-дълъг 

гаранционен срок в години, на предложените автомобили. 

Предвид това по този показател офертата на Тойота Балканс” ЕООД получава 10 

точки. 
 

При прилагане на формулата съгласно утвърдената методика комплексната оценка Q на 

офертата на участника е както следва: 

Q = 60х0,6 +20х0,2+10х0,1+10х0,1=36+4+1+1=42 точки 

Всички изчисления са извършени от комисията с точност до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

На основание чл. 97, ал. 1 и 4 от ППЗОП, при прилагане на определения критерий за 

оценяване Комисията прави следното класиране: 
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Първо място –  Тойота Балканс” ЕООД с комплексна оценка – 42 точки; 

 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществената 

поръчка с класирания на първо място участник, както следва: 

 

Тойота Балканс” ЕООД, с адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 163, като 

участник, предложил оферта с най-добро съотношение качество/цена, оценена с 42 точки. 

Комисията приключи работа по обществената поръчка и предаде документацията на 

председателя на КЕВР на 21.11.2016 г. 

 

 

 

 

Председател: 

 

Николай Георгиев: (ПОДПИС)   

 

Членове:  

 

Наталия Кирова: .(ПОДПИС) 

 

Румен Камбуров: (ПОДПИС) 


