
 
 
 

УТВЪРДИЛ: 

Д-р Христо Кознички 

Директор на  

Регионална здравна инспекция – Кюстендил 

 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед №РД-11-322/18.11.2014 г. 

на Директора на Регионална здравна инспекция – Кюстендил (РЗИ –Кюстендил), 

за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти, постъпили по процедура 

за възлагане на обществена поръчка – чрез събиране на оферти с публикуване на 

публична покана, с уникален код 9035696, с предмет на дейност „Доставка на 

един брой санитарен автомобил за Регионална здравна инспекция - Кюстендил“, 

стартирала с, одобрен, от Директора на РЗИ – Кюстендил, Доклад с Вх. №Д-

289/06.11.2014 г. на главния секретар на Инспекцията. 

Днес, 18.11.2014 г., в 13:00 часа, в гр. Кюстендил, кв. „Румена Войвода”, 

ул. „Тинтява”, Комисия в състав: 

Председател: Е. С. – директор на дирекция „Административно-правно, 

финансово и стопанско обслужване” (АПФСО), при РЗИ – Кюстендил. 

Членове: 1. инж. В. Ц. – началник звено „Автотранспорт” при Център за 

спешна медицинска помощ – гр. Кюстендил; 

      2. И. С. – главен специалист в дирекция АПФСО, 

се събра в Зала №202А, на заседание, като след получаване на списък с 

участниците и представените оферти, от Е. Н. – старши специалист в дирекция 

АПФСО, започна работа. 

На публичната част от заседанието на комисията присъстваха и 

упълномощени представители на двама от участниците, както следва: 

1. К. Г. П., с ЕГН **********, представител на „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” 

АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Житница” №5А, с адрес 

за съобщения и кореспонденция: гр. Божурище, бул. „Европа” №157, с ЕИК 

000275929, съгласно Пълномощно с Изх. №659/17.11.2014 г., подписано от И. К. 

М. – изпълнителен директор и представляващ „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД; 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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2. Д. В. Х., с ЕГН **********, представител на „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Хр. Колумб” №43, с ЕИК 

130029037, съгласно Пълномощно, подписано от А. Е. А. – изпълнителен 

директор. 

Комисията получи и констатира, че са подадени три оферти, от следните 

участници: 

Оферта №1, с Вх. №П-ДР-1194/17.11.2014 г., 09:24 часа, от „АУТО 

ИТАЛИЯ” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” №43. 

Оферта №2, с Вх. №П-ДР-1196/17.11.2014 г., 10:15 часа, от „СОФИЯ 

ФРАНС АУТО” АД, гр. София, 1839, район „Кремиковци”, бул. „Ботевградско шосе” 

№459; 

Оферта №3, с Вх. №П-ДР-1197/17.11.2014 г., 13:30 часа, от „АВТОМОТОР 

КОРПОРАЦИЯ” АД, гр. Божурище 2227, бул. „Европа” №157. 

Комисията попълни декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Няма постъпили оферти, извън сроковете, съобразно тръжната 

документация. Пликовете са непрозрачи и надлежно запечатени. Върху пликовете 

е отбелязана датата и часът на постъпване, както и входящият номер. 

Критерият за оценка на офертите по настоящата обществена поръчка е 

„икономичски най-изгодна оферта”. 

І. СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЕЛОСТТА И НЕПРОЗРАЧНОСТТА НА ПЛИКОВЕТЕ 

СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ, ПО РЕДА НА ТЯХНОТО 

ПОСТЪПВАНЕ: 

Отвори се плик с надпис „Доставка на един брой санитарен 

автомобил за Регионална здравна инспекция - Кюстендил”, подаден от 

Участник №1 от „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” №43, с 

оферта с Вх. №П-ДР-1194/17.11.2014 г., 09:24 часа. 

След отварянето на офертата комисията обяви ценовото предложение. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите, от техническата оферта 

на участника, комисията провери дали всички изискуеми документи, съгласно ЗОП 

и тези посочени от Възложителя, в документацията, са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации. 

 Участник №1 „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, с ЕИК 130029037, гр. София 1592, бул. 

„Христофор Колумб” №43, с оферта с Вх. №П-ДР-1194/17.11.2014 г., 09:24 часа, е 

представил изискващите се документи от Възложителя, същите са в съответствие с 

изискванията на Възложителя.  

След отварянето на офертата и обявяването на ценовото предложение, 

комисията предложи, на присъстващия упълномощен представител, на участника 
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„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД – К. Г. П., да подпише техническото и ценовото 

предложение, на този участник. Същият подписа плика, техническата оферта, 

техническата спецификация и ценовото предложение. 

Отвори се плик с надпис „Оферта по процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез публична покана за „Доставка на един брой 

санитарен автомобил””, подаден от Участник №2 от „СОФИЯ ФРАНС АУТО” 

АД, гр. София, 1839, район „Кремиковци”, бул. „Ботевградско шосе” №459, с 

оферта, с Вх. №П-ДР-1196/17.11.2014 г., 10:15 часа.  

След отварянето на офертата комисията обяви ценовото предложение. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите, от техническата оферта 

на участника, комисията провери дали всички изискуеми документи, съгласно ЗОП 

и тези посочени от Възложителя, в документацията, са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации. 

Участник №2 „СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД, гр. София, 1839, район 

„Кремиковци”, бул. „Ботевградско шосе” №459, с Вх. №П-ДР-1196/17.11.2014 г., 

10:15, часа, е представил изискващите се документи от Възложителя, същите са в 

съответствие с изискванията на Възложителя.  

След отварянето на офертата и обявяването на ценовото предложение, 

комисията предложи, на присъстващия упълномощен представител, на участника 

„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД – К. Г. П. и присъстващия упълномощен 

представител на участника „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД – Д. В. Х., да подпишат 

техническото и ценовото предложение, на този участник. Същите подписаха 

плика, техническата оферта, техническата спецификация и ценовото 

предложение. 

Отвори се плик с надпис „Оферта за публична покана „Доставка на 

един брой санитарен автомобил за нуждите на Регионална здравна 

инспекция - Кюстендил”, подаден от Участник №3 от „АВТОМОТОР 

КОРПОРАЦИЯ” АД, гр. Божурище 2227, бул. „Европа” №157, с оферта, с Вх. №П-

ДР-1197/17.11.2014 г., 13:30 часа. 

След отварянето на офертата комисията обяви ценовото предложение. 

Преди да пристъпи към оценяване на показателите, от техническата оферта 

на участника, комисията провери дали всички изискуеми документи, съгласно ЗОП 

и тези посочени от Възложителя, в документацията, са подготвени и представени 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации. 
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Участник №3 „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД, гр. Божурище 2227, бул. 

„Европа” №157, с оферта, с Вх. №П-ДР-1197/17.11.2014 г., 13:30 часа, е 

представил изискващите се документи от Възложителя, същите са в съответствие с 

изискванията на Възложителя.  

След отварянето на офертата и обявяването на ценовото предложение 

Комисията предложи, на присъстващия упълномощен представител, на участника 

„АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД – Д. В. Х., да подпише техническото и ценовото предложение, 

на този участник. Същият подписа плика, техническата оферта, техническата 

спецификация и ценовото предложение. 

 С извършването на гореизложените действия приключи публичната част, от 

заседанието на комисията. Присъстващите на заседанието представители на 

участници бяха уведомени, че след съставянето и утвърждаването на настоящия 

протокол, същият ще бъде изпратен на всички участници и публикуван на 

електронната страница на РЗИ – Кюстендил, в раздел „Профил на купувача”, в 

един и същи ден. 

 Комисията продължи своята работа при закрити врата, като пристъпи към 

разглеждане на офертите, по ред на постъпване. Комисията установи, че общата 

оферта и на тримата участника е изготвена, съгласно приложения образец, в 

документацията за участие и срокът за изпълнение и на тримата не надвишава 

изисквания максимален размер и отговарят на критериите за допустимост, 

прилагайки съответните сертификати и оторизационни писма от автомобилните 

производители. Техническите предложения и на тримата участника отговарят на 

техническите спецификации (образец 8) от документацията. 

ІІ. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 

1. Участник №1 „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, гр. София, бул. „Христофор Колумб” 

№43, ЕИК 130029037, представлявано от А. Е. А. – изпълнителен директор, с 

подадена оферта с Вх. №П-ДР-1194/17.11.2014 г., 09:24 часа, за публична 

покана, с уникален код 9035696, с предмет на дейност „Доставка на един брой 

санитарен автомобил за Регионална здравна инспекция - Кюстендил“. 

В офертата си участникът е представил следните документи, от 

изискванията за изпълнение на поръчката: 

1. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 №QMS/11187/BG/R, с 

обхват: „Доставка и продажба на автомобили, резервни части и аксесоари. 

Следпродажбено обслужване на автомобили”, със срок на валидност до 

11.12.2014 г., издаден от CSB Ltd, на „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, както и валиден 

Сертификат ISO 9001:2008 с Рег. номер 367892 QM08, с обхват: „Разработване, 

производство и продажби на болнично оборудване и мебели, оборудване на 
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автомобили за спешна помощ”, със срок на валидност до 20.01.2016 г., издаден от 

DQS GmbH, на ЕТ „Вертикал – Руси Манолов”, гр. Казанлък. 

2. Заверено копие на Сертификат ISO 14001:2004 №EMS/12295/BG, с 

обхват „Доставка и продажба на автомобили, резервни части и аксесоари. 

Следпродажбено обслужване на автомобили”, със срок на валидност до 

23.10.2015 г., издаден от CSB Ltd, както и валиден Сертификат ISO 14001:2004 № 

EMS/14497/BG, с обхват: „Разработване, производство и продажба на болнично 

оборудване и мебели, оборудване на автомобили за спешна помощ”, със срок на 

валидност до 26.08.2017 г., издаден от CSB Ltd, на ЕТ „ВЕРТИКАЛ – РУСИ 

МАНОЛОВ”, гр. Казанлък. 

3. Декларация за сервизна база, намираща се на разстояние не повече от 

100 км., от РЗИ – Кюстендил, а именно в гр. София и гр. Благоевград. 

4. Карта за типово одобрение СЕ, във връзка с Директива 70/156/ЕИО. 

5. Декларация за съответствие на ЕО 3606/90009023. 

6. Оторизационно писмо, с дата 28.10.2014 г. от „Фиат Крайслер 

Аутомобил”, за внос, продажба и предоставяне на следпродажбени услуги (в това 

число оторизиран сервизен център) на територията на България, на автомобили с 

марката Фиат и по-точно на линейки Фиат Дукато РМН2. 

7. Декларация за съответствие с Директива EN1789:2007+A1:2010 от „АУТО 

ИТАЛИЯ” ЕАД и същата декларация от ЕТ „ВЕРТИКАЛ – Руси Манолов”, гр. 

Казанлък. 

8. Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС от „АУТО ИТАЛИЯ” 

ЕАД и същата декларация от ЕТ „ВЕРТИКАЛ – Руси Манолов”, гр. Казанлък. 

9. Декларация на „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД за ползване на подизпълнител - ЕТ 

„ВЕРТИКАЛ – Руси Манолов”. 

10. Декларация на ЕТ „ВЕРТИКАЛ – Руси Манолов”, гр. Казанлък за 

съгласие за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, 

като подизпълнител.  

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в 

проекта на договора на „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД и ЕТ „Вертикал – Руси Манолов”, гр. 

Казанлък. 

 12. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 4 бр, от „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД и ЕТ 

„ВЕРТИКАЛ – Руси Манолов”, гр. Казанлък. 

13. Административни сведения и идентификация на участника и 

подизпълнителя – заверено копие на Удостоверение 

№20141027113901/27.10.2014 г. на „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, с ЕИК 130029037 и 

заверено копие на Удостоверение №20141021114928/21.10.2014 г. на ЕТ 

„ВЕРТИКАЛ – Руси Манолов”, гр. Казанлък, ЕИК 833010636. 

 14. Техническа оферта – образец № 1, от 14.11.2014 г. 

 15. Ценово предложение – образец № 2, от 14.11.2014 г.  

16. Техническа спецификация – образец 8. 
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Получени оценки от участника „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, гр. София, бул. 

„Христофор Колумб” №43, с оферта с Вх. №П-ДР-1194/17.11.2014 г., 09:24 часа, 

по всеки критерий: 

 - Критерий К1 „предлагана цена за  

 доставка на един брой санитарен автомобил” - оценка - 60 точки 

- Критерий К2 „предлаган срок за доставка” - оценка – 5 точки 

- Критерий К3 „предлаган гаранционен срок” - оценка 15 точки 

       Комплексна оценка: 80 точки 

2. Участник №2 „СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД, гр. София, 1839, район 

„Кремиковци”, бул. „Ботевградско шосе” №459, ЕИК 040823148, представлявано 

от С. Г. Ж. – изпълнителен директор, с подадена оферта с Вх. №П-ДР-

1196/17.11.2014 г., 10:15 часа, за публична покана, с уникален код 9035696, с 

предмет на дейност „Доставка на един брой санитарен автомобил за Регионална 

здравна инспекция - Кюстендил“. 

В офертата си участникът е представил следните документи, от 

изискванията за изпълнение на поръчката: 

1. Заверено копие на Сертификат за одобрение BS EN ISO 9001:2008 и 

Сертификат за одобрение BS EN ISO 14001:2004, с № SOF0368498, с обхват: 

„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 дата на валидност 08.04.2015 г., издаден от Лойдс 

Регистър ЕМЕА клон за и от името на Lloyd′s Register Quality Assurance Limited, на 

„СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД, с приложение – 3 стр. 

2. Декларация за сервизна база, намираща се на разстояние не повече от 

100 км., от РЗИ – Кюстендил, а именно в гр. Кюстендил и гр. София. 

3. Заверено копие на Оторизационно писмо, с дата 29.10.2014 г. на „СОФИЯ 

ФРАНС АУТО” АД от AUTOMOBILES PEUGEOTS S.A, за промоция и дистрибуция, 

доставка, комерсиализиране, ремонт и поддръжка на санитарни автомобили, както 

и участие в търгове, обществени поръчки и конкурси (в съответствие с 

действащото законодателство), организирани от властите и органите на 

българската администрация и имащи за предмет доставка и комерсиализиране на 

автомобили. 

4. Декларация за съответствие с Директива EN1789:2007+A1:2010 или 

еквивалент, от „СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД. 

5. Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС от „СОФИЯ ФРАНС 

АУТО” АД. 

6. Декларация за представяне на необходимите документи за регистрация 

съгласно изискванията на Наредба № І-45 на МВР от 24.03.2000 г. за 
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регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни 

превозни средства и ремаркета, чл. 12, ал. 1, т. 3 или чл. 12, ал. 8, осигуряващи 

регистрация на предлаганите автомобили с категория М1 заедно с доставката на 

санитарните автомобили. 

7. Заверено копие на Европейски Сертификат за съответствие на „СОФИЯ 

ФРАНС АУТО” АД във всяко отношение на комплектования тип, описан в Номер на 

одобряване на типа е3*2001/116*0233*13 издадено на 23.07.2014 г. 

 8. Заверено копие на Удостоверение за индивидуално одобряване на ново 

превозно средство № 004008 от 03.06.2014 г. на Изпълнителна агенция 

„Автомобилна администрация”, София. 

 9. Декларация за неползване на подизпълнител. 

10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в 

проекта на договора, от „СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД. 

11. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 3 броя, от „СОФИЯ ФРАНС АУТО” 

АД. 

 12. Заверено копие от Справка от Търговския регистър. 

 13. Техническа оферта – образец 1, от 11.11.2014 г. 

 14. Техническа спецификация – образец 8. 

 15. Ценово предложение – образец 2, от 11.11.2014 г.  

16. Нотариално заверено Пълномощно №64/11.11.2014 г., подписано от С. 

Ж. - представляващ „СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД. 

 17. Снимки на санитарни автомобили. 

Получени оценки от участника „СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД, гр. София, 1839, 

район „Кремиковци”, бул. „Ботевградско шосе” №459, оферта с Вх. №П-ДР-

1196/17.11.2014 г., 10:15 часа, по всеки критерий: 

 - Критерий К1 „предлагана цена за  

доставка на един брой санитарен автомобил” - оценка - 65 точки 

- Критерий К2 „предлаган срок за доставка” - оценка – 0 точки 

- Критерий К3 „предлаган гаранционен срок” - оценка 20 точки 

       Комплексна оценка: 85 точки 

3. Участник №3 „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД, гр. София, п. к. 1612, 

общ. Красно село, ул. „Житница” №5А, ЕИК 000275929, представлявано от О. К. С. 

– К. – изпълнителен директор, с подадена оферта, с Вх. №П-ДР-1197/17.11.2014 

г., 13:30 часа, за публична покана, с уникален код 9035696 , с предмет на 

дейност „Доставка на един брой санитарен автомобил за Регионална здравна 

инспекция - Кюстендил“. 

В офертата си участникът е представил следните документи, от 

изискванията за изпълнение на поръчката: 
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1. Заверено копие на Сертификат ISO 9001:2008 HU 13/6934, за дейности: 

„Внос, дистрибуция и продажба на превозни средства с марка Ситроен, 

оригинални резервни части и аксесоари с марка Ситроен, сервизна поддръжка 

след продажбата, проектиране, трансформиране и оборудване на каросерии върху 

базовите модели на Ситроен”, валиден до 20.07.2016 г., издаден от SGS United 

Kingdom Ltd., на „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД.  

2. Заверено копие на Сертификат ISO 14001:2004 HU 14/7295, за дейности: 

„Внос, дистрибуция и продажба на автомобили Ситроен, оригинални резервни 

части и аксесоари с марка Ситроен. Управление на дейностите по гаранционен и 

следпродажбен сервиз, проектиране, трансформиране и оборудване на базови 

автомобили Ситроен”, валиден до 16.07.2017 г., издаден от SGS United Kingdom 

Ltd., на „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД.  

3. Списък - декларация сервизна мрежа, намираща се на разстояние не 

повече от 100 км., от РЗИ – Кюстендил, а именно в гр. София и в гр. Благоевград. 

4. Европейски Сертификат за съответствие на „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” 

АД, за съответствие във всички отношения на типово одобрение 

е3*2007/46*0046*10, издадено на 04.02.2014 г. 

5. Удостоверение от 03.06.2014 г., удостоверяващо представителството от 

„АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД, на Автомобили Ситроен АД, в България. 

6. Оторизационно писмо, с дата 24.10.2013 г. от МАФ МАРИАНИ АЛФРЕДО& 

СИН-КОНСТРУИРАНЕ НА ЛИНЕЙКИ И ОБОРУДВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

АВТОМОБИЛИ ЗА „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД, да получават и монтират 

продукти предназначени за екипиране и вътрешно оборудване на специални 

автомобили-линейки и да извършват гаранционно и следпродажбено сервизно 

обслужване. 

7. Декларация за съответствие със Стандарт EN1789:2007, от „АВТОМОТОР 

КОРПОРАЦИЯ” АД. 

8. Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, от „АВТОМОТОР 

КОРПОРАЦИЯ” АД. 

 9. Декларация за неползване на подизпълнител при изпълнение на 

поръчката. 

 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в 

проекта на договора. 

 11. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 3 броя от „АВТОМОТОР 

КОРПОРАЦИЯ” АД. 

 12. Административна справка на участника. 

 13. Техническа оферта – образец № 1, от 13.11.2014 г. 

 14. Техническа спецификация – образец 8. 

 15. Ценово предложение – образец № 2, от 13.11.2014 г.  

 16. Проект на Договор – образец № 7. 

17. Снимки на санитарни автомобили. 
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Получени оценки от участника „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД, гр. София 

1612, ул. „Житница” №5А, с оферта с Вх. №П-ДР-1197/17.11.2014 г., 13:30 часа, 

по всеки критерий: 

 - Критерий К1 „предлагана цена за  

доставка на един брой санитарен автомобил” - оценка - 70 точки 

- Критерий К2 „предлаган срок за доставка” - оценка – 10 точки 

- Критерий К3 „предлаган гаранционен срок” - оценка 10 точки 

       Комплексна оценка: 90 точки 

ІІІ. КОМИСИЯТА ПРЕДЛАГА СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

1 място - „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ” АД, гр. София, с комплексна оценка: 

90 точки.  

2 място - „СОФИЯ ФРАНС АУТО” АД, гр. София, с комплексна оценка: 85 

точки. 

3 място – „АУТО ИТАЛИЯ” ЕАД, гр. София, с комплексна оценка 80 точки.  

Комисията, на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП ще представи настоящия 

протокол, съставен на 18.11.2014 г., на Възложителя, за утвърждаването му, 

ведно с получените оферти и цялата документация в процедурата, за 

предприемане на необходимите действия по сключването на договор, с участника, 

класиран на първо място, за доставка на един брой санитарен автомобил за 

Регионална здравна инспекция – Кюстендил. 

 

 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

…………………………….. 

Е. С. 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. ………………………….. 

инж. В. Ц. 

 

2. ………………………….. 

И. С. 

  

 


