
Приложение 3 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ 

(по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП) 
 

РАЗДЕЛ І 

Възложител 
 

Официално наименование: 
Министерство на икономиката 

Партиден номер на 

възложителя: 
05028 

 

 

РАЗДЕЛ ІI 

Процедура 

 

Предмет на поръчката: „Доставка на 20 (двадесет)  броя моторни превозни 

средства за нуждите на Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, по 3 обособени позиции: 

 

Позиция 1: „Доставка на 15 (петнадесет) броя фабрично нови леки 

автомобили тип „хечбек” 

 

Позиция 2: „Доставка на 2 (два) броя фабрично нови пътнически 

автомобили тип „СУВ“ 

 

Позиция 3: „Доставка на 3 (три) броя фабрично нови леки автомобили 

тип „седан“. 

 

 

Прогнозна стойност на поръчката без 

ДДС (стойност и валута): 
800000 лв. 

Прогнозна стойност на обособена 

позиция 1 (стойност и валута)  1: 
510 000лв. 

Прогнозна стойност на обособена 

позиция 2 (стойност и валута): 

122 000лв.  

 

Прогнозна стойност на обособена 

позиция 3 (стойност и валута): 
168 000лв. 

Критерий за оценка на офертите: 
 Икономически най-изгодна оферта 

 Най-ниска цена 
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Източници на финансиране, вкл. 

фондовете и оперативната програма, 

когато е приложимо: 

Финансирането на обществената 

поръчка е осигурено по бюджетна линия 

BG16RFOP002-5.002 „Подкрепа за 

ефективно и ефикасно изпълнение на 

дейностите, свързани с програмирането, 

управлението, наблюдението, оценката 

и контрола на ОПИК съгласно 

действащото законодателство и 

съществуващите добри практики" по 

приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ 

на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014 – 2020 г..“ 

 

 

 

РАЗДЕЛ ІII 

Мотиви за определените критерии за подбор (чл. 20а, ал. 1, т. 4 ЗОП) 

Представят се мотиви за всеки поставен критерий отделно 

 

Критерии за подбор по чл. 49 ЗОП:                                                                  Да  Не 

Мотиви за поставените критерии за подбор: 

 

 

Критерии за подбор, свързани с наличен финансов ресурс:                          Да  Не 

Мотиви за поставените критерии за подбор: 

 

 

Критерии за подбор, свързани с технически възможности и/или квалификация:  

                                                                                                                              Да  Не 

1. Критерий за подбор (описание и минимално изискване)
 
 
2
:
  

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - по образец,съдържащ списък на 

доставките, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена 

поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно 

с доказателство за извършената доставка. Доказателство за извършената 

доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя 

на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен 

регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

Минимално ниво: Участникът следва да е изпълнил минимум 2 (две) 

доставки с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, приключили до 
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датата на подаване на офертата по настоящата поръчка.  

 

Под „доставки, които са сходни с предмета на обществената поръчка” 

следва да се разбира доставка на фабрично нови моторни превозни средства. 

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

При изпълнението на поръчката следва да се има предвид важността на обекта на 

поръчката и осигуряването на условия за безпроблемното  й протичане. С оглед това 

е необходим професионализъм и опит за изпълнението на всяка от изброените 

дейности в поръчката. 

2. Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

1. Заверено от Участника копие на сертификат по чл. 51, ал. 1, т. 13 

от ЗОП, удостоверяващ съответствието на Участникът със 

стандарти за система за управление на качеството ISO 

9001:2008 с обхват съобразно предмета на поръчката. 

Съгласно чл. 53, ал. 3 от ЗОП, сертификатът трябва да бъде издаден от 

независими лица, които са акредитирани по съответния европейски стандарт от 

Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” или от друг 

национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за 

акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2, от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. 

Забележка: В съответствие с чл. 53 от ЗОП, Възложителят приема 

еквивалентни   сертификати, издадени от органи, установени в други държави 

членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 

качеството. 

В случай че участникът е обединение, документите, доказващи 

техническа възможност за изпълнение на поръчката се представят само за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.   

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

 

Стандартът ISO 9001:2008 определя изискванията за системи за управление на 

качеството, когато дадена организация трябва да докаже своята способност 

постоянно да доставя продукти, които удовлетворяват изискванията на клиентите 

и на приложимите нормативни актове и  има за цел да повишава 

удовлетвореността на клиентите чрез ефикасно прилагане на системата, 

включително процесите за непрекъснатото й подобряване. 

 

3.Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

Документ, удостоверяващ, че участника е производител или официален вносител/ 

представител на производителя, чиито автомобили предлага- заверено копие на 
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сертификат, договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг документ. 

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

С оглед  това да докаже произхода и качеството на  доставяните автомобили и с 

цел удовлетворяване на изискванията на клиентите и на приложимите нормативни 

актове. 

 

 

Изисквания, произтичащи от друга нормативна уредба:         Да  Не 

1. Критерий за подбор (описание и минимално изискване)
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:
 
 

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

 

2. Критерий за подбор (описание и минимално изискване): 

 

Мотиви за поставения критерий за подбор: 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Критерий за оценка на офертите 
 

Пълно описание на методиката за оценка на оферти (когато критерият е 

икономически най-изгодна оферта): 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
Оценка на офертите. 

Методиката, посочена по-долу, ще бъде приложена за всяка обособена 

позиция, като комисията следва да изготви отделно класиране за всяка от 

обособените позиции. Съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта", 

офертите да бъдат оценени по следните показатели: 

 

1.1. Предлагана цена за изпълнение на поръчката-К1 

Коефициент на тежест в общата оценка на предложението - 30% 

                      Предложена най-ниска цена 
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К1= ---------------------------------------------------------------- х 100 

                Предложена цена от конкретния участник 

 

 

1.2. Пълна гаранция на всички възли и агрегати, включително на 

двигателя и трансмисията, без ограничение в пробега в месеци -К2 

 

Коефициент на тежест в общата оценка на предложението - 30% 

 

Предложен срок в месеци  К2 

> 12 месеца  < 36 месеца 20 

> 36 месеца  < 60 месеца 

= 

60 

> 60 месеца 

= 

100 

 

 

 

1.3. Осигурена безплатна пътна помощ на територията на Европа в 

месеци- КЗ 

 

Коефициент на тежест в общата оценка на предложението - 10% 
 

Предложен срок в месеци  К3 

> 12 месеца  < 36 месеца 20 

> 36 месеца  < 60 месеца 

= 

60 

> 60 месеца 

= 

100 

 

 

1.4. Предложен срок на доставка в календарни дни- К4 

Коефициент на тежест в общата оценка на предложението - 30 % 

                 Най - кратък срок за доставка за всички МПС в рамките на 

обособената позиция 

К4 = ------------------------------------------------------------------------ х 100 

                 Предложен срок за доставка от конкретния участник за всички 

МПС в рамките на обособената позиция 

 

 

Комплексната оценка - формира се като сбор получени точки по отделните 

паказатели всеки от които, умножен по съответния коефициент за тежест: 

 

Ккомпл. = К1*0,3+ К2*0,3+ К3*0,1 +К4*0,3 



Максимална стойност на комплексната оценка Ккомпл., = 100 точки. 

 

 

включително и по обособени позиции (когато методиката за оценка на офертите е 

различна за отделните обособените позиции)  4:  

 

 

 

РАЗДЕЛ V 

Предварителен контрол 
 

Осъществяван ли е предварителен контрол на проектите на документи?     Да  Не 

Изходящ номер на становището по чл. 20а, ал. 3 ЗОП: ПК-К-39/02.11.2015 

Осъществяван ли е предварителен контрол на предходна процедура със същия 

предмет, която е била прекратена?                                                                                  Да  Не 

Изходящ номер на становището за съответствие на АОП: 

Мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП, когато възложителят не е взел предвид направените от 

АОП препоръки или конкретни указания 
5
: 

препоръка или конкретно указание, 

което не е взето предвид: 

мотиви: 

Възложителят следва да  има предвид , че 

посредством  избраните технически 

характеристики, доставката трябва да 

отговаря на изискванията на чл. 26а от ЗОП 

Съгласно чл. 26а, ал. 2 от ЗОП 

Възложителите прилагат изискванията 

на ал. 1: 

1. чрез посочване като 

технически спецификации в 

документацията за обществената 

поръчка, или 

2. като показатели при критерий 

за оценка "икономически най-

изгодната оферта". 

В техническата спецификация за всяка 

обособена позиция е заложено 

минимално изискване „емисии на 

изгорели газове - стандарт за 

отработени газове минимум ЕВРО 6 
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5
 Полето не е задължително за попълване 



или еквивалент“, което напълно 

отговаря на изискването на чл. 26а от 

ЗОП и не е необходимо да бъде 

залагано в методиката за оценка. 

 


