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П Р О Т О К О Л  

 Днес, 11.06.2020 г. от 14.00 ч. в кабинет 108 на Корпус 1 на Шуменски университет 

“Епископ Константин Преславски“, на основание Заповед № РД-10-264/11.06.2020 г. на 

помощник-ректора се събра комисия в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Златков Илиев – юрист – адвокат на свободна практика 

   

  ЧЛЕНОВЕ: 1. Цанко Тодоров Бошнаков -  шофьор – организатор транспорт към Шуменски  

университет „Епископ Константин Преславски“ 

          2. Илиана Кирчева Симеонова-  специалист ОПБЗ към Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:1. Соня Стоянова Радева – оперативен счетоводител ФСО към 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

                                             2.  Ангел Димитров Тодоров - шофьор към Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ 

            

 със задача да разгледа, оцени и класира подадените оферти за участие в процедура за  

възлагането на обществена поръчка – публично състезание по реда на Глава двадесет и пета и 

на основание чл.18, ал. 1,т.12 във връзка с чл.178 от ЗОП с предмет: Доставка на нов лек 

автомобил с брой места за сядане 8+1/микробус / за нуждите на Шуменски Университет 

„Епископ Константин Преславски „ 

 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители  на средствата за масово 

осведомяване. 

На председателят на комисията  се представиха подадените оферти в процедурата  за 

възлагане на обществената поръчка и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП 

Председателят съобщи на  членовете на комисията, че за участие в процедурата, 

съгласно приемно предавателен протокол от 11.06.2020 г. в деловодството  на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ са постъпили за участие в процедурата  две 

оферти, след което съгласно изискванията на чл.51, ал.8 от ЗОП, всеки член на комисията 

попълни и подписа  декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

Съгласно Протокола за получените оферти по процедурата в определения срок до 16:30 

часа на 10.06.2020 г. са подадени 2 (два) броя оферти от следните участници: 
 

№ 

по 

ред 

Наименование 

на участника 
Адрес / телефон / ел. адрес Вх. №/ дата/ час 

1 

„Вестауто-М“ 

ООД 

 

Гр.Бургас, ул.“Атанас Буров“1-3 

Телефон – 0888249273  

 gergana.marinova@westauto-m.com 

РД-08-405/09.06.2020 

г. 

11:47 ч. 



2 

„АВТО 

ИНЖЕНЕРИНГ 

ХОЛДИНГ 

ГРУП“ ЕООД 

 

Гр.София, П.К.1618, ул.Околовръстен 

път“ №9  телефон – 02/8066333, 

02/8066355 

office@avto-engineering.com 

РД-08-408/10.06.2020 

г. 

10:01 ч. 

 След попълване на посочените по-горе декларации комисията пристъпи към 

отваряне на офертите и извършване на действията по чл. 61 от ППЗОП, във връзка с 

чл. 181, ал. 2 от ЗОП, каквато възможност е посочена от Възложителя в обявлението за 

обществената поръчка. 

 На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и 

оповестяване на съдържанието на офертата на участника „ВЕСТАУТО – М“ ООД, 

ООД. Подадената оферта е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с 

обозначения, съгласно документацията за участие в процедурата за възлагане на 

поръчката.  
 Комисията оповести направените от участника ценово и техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, както следва: 

 

           I.    Ценово предложение на участника „ВЕСТАУТО – М“ ООД : 

 

              Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката е в размер на 91 525.00 лв. 

(деведесет и една хиляди петстотин двадесет и пет лева) без  ДДС. 

Участникът декларира, че предлаганата цена на стоката е определена при 

пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват 

всички разходи по изпълнение на предмета  на обществената поръчка. 

Трима от членовете на комисията, съгласно чл. 61, т. 2 от ППЗОП, подписаха 

ценовото предложение на участника.  

 

II.  Техническо  предложение  на участника „ВЕСТАУТО – М“ ООД : 
 

Папка съдържаща следните документи:  

- Списък с документи съдържащи се в офертата.  

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка – Приложение №1 -  в оригинал. 

- Един компакт диск озаглавен ЕЕДОП 

- Каталог на предлагания автомобил  

- Заверено  „вярно с оригинала“ копие на Сертификат за съответствие  с ISO 9001:2015 

- Един компакт диск озаглавен Сертификат ЕО 

- Преведен ЕС Сертификат за съответствие  - подписан и подпечатан от „ПРЕВОДИ  

ЕКСПРЕС БГ“ 

- Копие на сертификат за технически параметри  от производител на немски език. 

 

Оповести се  предложението  за изпълнение на поръчката на участника, 

включващо: 

1.Срок на изпълнение на доставката: 115 календарни дни 

2.Срок за гаранционно / сервизно / обслужване: 36 месеца без ограничение на пробега 

3.Гаранционното /сервизно /обслужване както и обслужването, в случай на рекламация 

ще се осъществява в сервиз/сервизи на територията на Република България гр.Варна , 

бул.Трети март 59. 

4. Условия за Гаранционна отговорност: Гарантираме пълната функционална годност на 

доставения автомобил, съгласно тяхното предназначение и техническото задание. Заявяваме, 

че сме съгласни и приемаме опредлените от Възложителя в техническата спецификация 

условия за гаранционно (сервизно) обслужване както и сроковете за осигуряване на преглед на 

автомобила, отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие  на доставените 

автомобили, както и сроковете за сервизно обслужване на автомобилите на Възложителя по 

време на целия гаранционен период. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда 

и/или Несъответствие в срок до 10 (десет) дни ще осигурим на Възложителя оборотен 

автомобил от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или 



Несъответствие, като гаранционният срок на автомобилът, в процес на ремонт, се удължава със 

срока през който е траело отстраняването на повредата.  

 

Марка и модел на предлаганите автомобили:  Фолксваген  Каравел 

 

Декларираме, че доставения автомобил ще е нов и неупотребяван. 

 

Предлагаме автомобил със следните характеристики:  
  

Наименование Минимални изисквания 

Предложение на участника  

/Посочва се конкретните 

харектиристики на предлаганият 

автомобил предложението или 

се изписва с да или не, дали е 

налична съответната 

характеристика/ 

Брой автомобили 1 1 

Автомобил 

Фабрично нов, неупотребяван, 

заводски подготвен за превоз на 

пътници 

Фабрично нов, неупотребяван, 

заводски подготвен за превоз на 

пътници 

Вид на 

автомобила 
М1  

М1 

Брой места, с 

водача 

Брой врати 

8+1 

4 

8+1 

4 

Вид на двигателя Дизелов Дизелов 

Гориво Дизел Дизел 

Екологична норма Euro 6 или еквивалент Euro 6 

Работен обем на 

двигателя 
Не по-малък от 2000 см3 2000 см.3 

 

Максимална 

мощност на 

двигателя 

Двигател -4 ли 5 цилиндров турбо 

–дизелов не по-малка мощност от  

180 k.с /132.35 kw/ 

Дизелов, 4 цилиндров с турбо, 199 

к.с./146 kw 

Скоростна кутия 
Автоматична,мин.7 степенна плюс 

задна предавка 

Автоматична,мин.7 степенна плюс 

задна предавка  

Спирачки 
Анти-блокираща система на 

спирачките 

Анти-блокираща система на 

спирачките 

Управление 

Ляв волан със сервоусилване на 

управлението/мултифункционален/ 

Темпомат 

Ляв волан със сервоусилване на 

управлението/мултифункционален/. 

Темпомат 

Вместимост на 

резервоара 
Минимум 70 литра 

70 литра 

Задвижване 

 

Конструкция на 

микробуса 

 

Колесна формула- предно 

предаване 

Дълга база,ляв волан,дясна врата 

за пътници и задна врата към 

багажен отсек 

Колесна формула- предно 

предаване 

Дълга база,ляв волан,дясна врата за 

пътници и задна врата към багажен 

отсек 

Цвят  
Сив металик, външни огледала и 

брони в цвета на автомобила 

Сив металик, външни огледала и 

брони в цвета на автомобила 

Гаранционен срок 

Минимум 36 /тридесет и шест/ 

месеца, без ограничение на 

изминатия пробег 

 36 /тридесет и шест/ месеца, без 

ограничение на изминатия пробег 



Гаранция на 

боядисаните 

елементи от 

купето и 

повърхностна 

корозия. 

Минимум 36 /тридесет и шест/ 

месеца, без ограничение на 

изминатия пробег. 

 

 36 /тридесет и шест/ месеца, без 

ограничение на изминатия пробег. 

 

Гаранционен срок 

на 

антикорозионното 

покритие 

Минимум 120 / сто и двадесет/ 

месеца 

 120 / сто и двадесет/ месеца 

Пътна помощ Безплатна денонощна пътна 

помощ за цялата страна, през 

време на гаранционния срок 

Безплатна денонощна пътна 

помощ за цялата страна, през време 

на гаранционния срок 

Място за доставка гр. Шумен, Шуменски 

университет 

ул.“Университетска“ 115 

гр. Шумен, Шуменски университет 

ул.“Университетска“ 115 

Колела Минимум 16 цола Минимум 17 цола 

Минимално 

оборудване и 

изисквания 

Минимум 4 бр. въздушни 

възглавници 
 4 бр. въздушни възглавници 

Дневни светлини с автомотично 

включване. 

Дневни светлини с автомотично 

включване. 

Климатроник- минимум 3 зони Тризонален климатроник 

Мокетно  покритие на пода в 

кабината на водача и пътническата 

зона 

Мокетно  покритие на пода в 

кабината на водача и пътническата 

зона 

Воден отоплител с таймер и 

дистанционно. 

Воден отоплител с таймер и 

дистанционно. 

Затъмнени стъкла в пътническата 

зона. 

Затъмнени стъкла в пътническата 

зона. 

Външни огледала с ел.настройка, 

ел.прибиране към купето  и 

отопление. 

Външни огледала с ел.настройка, 

ел.прибиране към купето  и 

отопление. 

Ламинирано челно стъкло с 

отопление.  

Ламинирано челно стъкло с 

отопление.  

Вътрешно огледало за задно 

виждане с авт.затъмнение. 

Вътрешно огледало за задно 

виждане с авт.затъмнение. 

Стерио аудио система с 

радио/мин.6 вградени тонколони/ 

Стерио аудио система с радио/мин.6 

вградени тонколони/ 

Чистачки с регулируеми интервали  

и сензор за дъжд. 

Чистачки с регулируеми интервали  

и сензор за дъжд. 

Камера за задно виждане. Камера за задно виждане. 

Да има осветление  в пътническия 

отсек. 

Да има пълноразмерно резервно 

колело. 

Авариен комплект,включващ крик 

и ключ за болтове и джанти. 

Осветление  в пътническия отсек. 

Пълноразмерно резервно колело 

Авариен комплект,включващ крик и 

ключ за болтове и джанти. 

Електронна система за динамичен  

контрол на траекторията и система 

за контрол на сцеплението. 

Електронна система за динамичен  

контрол на траекторията и система 

за контрол на сцеплението. 

Допълнителни фарове за мъгла Допълнителни фарове за мъгла 

Централно заключване с 

дистанционно управление 

Централно заключване с 

дистанционно управление 



Ролетни щори за странични стъкла 

в пътническата зона. 

Ролетни щори за странични стъкла в 

пътническата зона. 

Тапицерия на всички седалки 

/кожа/ 
Кожен салон 

Подлакътник на седалката на 

водача. 

Подлакътник на седалката на 

водача. 

Задно стъкло с отопление,чистачка 

и умивател. 

Предни електрически стъкла. 

Задно стъкло с отопление,чистачка и 

умивател. 

Предни електрически стъкла. 

  

 

Декларирам, че ще доставя автомобила както следва: 

а) оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна 

жилетка (съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата); 

б) с извършен предпродажбен сервиз; 

в) заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали; 

г) с необходимите за регистрацията им документи; 

д) с гаранционна и сервизна книжка; 

е) с инструкция за експлоатация на български език. 

Декларирам, че съм запознат с техническата спецификация на възложителя и при 

изготвяне на настоящото предложение изцяло съм се съобразил с изискванията на възложителя. 

Наясно съм, че всяко отклонение от предварително зададените условия на възложителя могат 

да доведат до отстраняване на оферта  на участник в настоящата процедура. 

 

Предложението за изпълниние на поръчката, обхващащо, предвидените от страна 

на този участник подход и методика за изпълнение на обществената поръчка.  

 

Трима от членовете на комисията, съгласно чл. 61, т. 2 от ППЗОП, подписаха 

техническото предложение на участника.  

 

На основание чл. 61 от ППЗОП, комисията пристъпи към отваряне и 

оповестяване на съдържанието на офертата на участника „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ 

ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД. Подадената оферта е представена в запечатана, 

непрозрачна опаковка с обозначения, съгласно документацията за участие в 

процедурата за възлагане на поръчката.  
 Комисията оповести направените от участника ценово и техническо 

предложение за изпълнение на поръчката, както следва: 

 

           I.    Ценово предложение на участника „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ 

ГРУП“ ЕООД  

 

              Обща предлагана цена за изпълнение на поръчката е в размер на 79 000,00 лв. 

(седемдесет и девет хиляди  лева) без  ДДС. 

Участникът декларира, че предлаганата цена на стоката е определена при 

пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват 

всички разходи по изпълнение на предмета  на обществената поръчка. 

Трима от членовете на комисията, съгласно чл. 61, т. 2 от ППЗОП, подписаха 

ценовото предложение на участника.  

 

II.  Техническо  предложение  на участника „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ 

ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД : 
 

Папка съдържаща следните документи:  

- Опис на представените с документи  - оригинал 

- Предложение за изпълнение на обществената поръчка – Приложение №1 -  в оригинал. 



- Единен европейски документ за обществени поръчки – в оригинал на електронен носител 

- Приложения към ЕЕДОП 

- Сертификат за съответствие   - копие 

-  Каталози 

 

Оповести се  предложението  за изпълнение на поръчката на участника, 

включващо: 

1.Срок на изпълнение на доставката: 120 дни 

2.Срок за гаранционно / сервизно / обслужване: 36 месеца  

3.Гаранционното /сервизно /обслужване както и обслужването, в случай на рекламации 

ще се осъществява в сервиз/сервизи на територията на Република България гр.Русе , 

бул.Христо Ботев №1. 

4. Условия за Гаранционна отговорност: Гарантираме пълната функционална годност на 

доставения автомобил, съгласно тяхното предназначение и техническото задание. Заявяваме, 

че сме съгласни и приемаме определените от Възложителя в техническата спецификация 

условия за гаранционно (сервизно) обслужване както и сроковете за осигуряване на преглед на 

автомобила, отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие  на доставените 

автомобили, както и сроковете за сервизно обслужване на автомобилите на Възложителя по 

време на целия гаранционен период. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда 

и/или Несъответствие в срок до 10 (десет) дни ще осигурим на Възложителя оборотен 

автомобил от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или 

Несъответствие, като гаранционният срок на автомобилът, в процес на ремонт, се удължава със 

срока през който е траело отстраняването на повредата.  

 

Марка и модел на предлаганият автомобил:  Volkswagen Transporter 

 

Декларираме, че доставения автомобил ще е нов и неупотребяван. 

 

Предлагаме автомобил със следните характеристики:  
  

Наименование Минимални изисквания 

Предложение на участника  

/Посочва се конкретните 

харектиристики на предлаганият 

автомобил предложението или 

се изписва с да или не, дали е 

налична съответната 

характеристика/ 

Брой автомобили 1 1 

Автомобил 

Фабрично нов, неупотребяван, 

заводски подготвен за превоз на 

пътници 

Фабрично нов, неупотребяван, 

заводски подготвен за превоз на 

пътници 

Вид на 

автомобила 
М1  

Вид на автомобила - М1 

Брой места, с 

водача 

Брой врати 

8+1 

4 

Брой места, с водача - 8+1 

Брой врати - 4 

Вид на двигателя Дизелов Вид на двигателя - Дизелов 

Гориво Дизел Гориво - Дизел 

Екологична норма Euro 6 или еквивалент Екологична норма - Euro 6 

Работен обем на 

двигателя 
До 2000 см3 

Работен обем на двигателя  - 1968 

см3 /Съгласно 1,5 от техническите 

спецификации по обществената 

поръчка и  излезли разяснения от 

дата 05.06.2020/ 



Максимална 

мощност на 

двигателя 

Двигател -4 ли 5 цилиндров турбо 

–дизелов не по-малка мощност от  

180 k.с /132.35 kw/ 

Дизелов, 4 цилиндров с турбо, 199 

к.с./146 kw 

Скоростна кутия 
Автоматична,мин.7 степенна плюс 

задна предавка 

Автоматична,мин.7 степенна плюс 

задна предавка  

Спирачки 
Анти-блокираща система на 

спирачките 

Анти-блокираща система на 

спирачките 

Управление 

Ляв волан със сервоусилване на 

управлението/мултифункционален/ 

Темпомат 

Ляв волан със сервоусилване на 

управлението/мултифункционален/. 

Темпомат 

Вместимост на 

резервоара 
Минимум 70 литра 

70 литра 

Задвижване 

 

Конструкция на 

микробуса 

 

Колесна формула- предно 

предаване 

Дълга база,ляв волан,дясна врата 

за пътници и задна врата към 

багажен отсек 

Колесна формула- предно 

предаване 

Дълга база,ляв волан,дясна врата за 

пътници и задна врата към багажен 

отсек 

Цвят  
Сив металик, външни огледала и 

брони в цвета на автомобила 

Сив металик, външни огледала и 

брони в цвета на автомобила 

Гаранционен срок 

Минимум 36 /тридесет и шест/ 

месеца, без ограничение на 

изминатия пробег 

 36 /тридесет и шест/ месеца, без 

ограничение на изминатия пробег 

Гаранция на 

боядисаните 

елементи от 

купето и 

повърхностна 

корозия. 

Минимум 36 /тридесет и шест/ 

месеца, без ограничение на 

изминатия пробег. 

 

 36 /тридесет и шест/ месеца, без 

ограничение на изминатия пробег. 

 

Гаранционен срок 

на 

антикорозионното 

покритие 

Минимум 120 / сто и двадесет/ 

месеца 

 120 / сто и двадесет/ месеца 

Пътна помощ Безплатна денонощна пътна 

помощ за цялата страна, през 

време на гаранционния срок 

Безплатна денонощна пътна 

помощ за цялата страна, през време 

на гаранционния срок 

Място за доставка гр. Шумен, Шуменски 

университет 

ул.“Университетска“ 115 

гр. Шумен, Шуменски университет 

ул.“Университетска“ 115 

Колела Минимум 16 цола Минимум 17 цола 

 

Минимално 

оборудване и 

изисквания 

Минимум 4 бр. въздушни 

възглавници 
 4 бр. въздушни възглавници 

Дневни светлини с автомотично 

включване. 

Дневни светлини с автомотично 

включване. 

Климатроник- минимум 3 зони Климатик  - 3 зони 

Мокетно  покритие на пода в 

кабината на водача и пътническата 

зона 

Мокетно  покритие на пода в 

кабината на водача и пътническата 

зона 

Воден отоплител с таймер и 

дистанционно. 

Воден отоплител с таймер и 

дистанционно. 

Затъмнени стъкла в пътническата 

зона. 

Затъмнени стъкла в пътническата 

зона. 

Външни огледала с ел.настройка, 

ел.прибиране към купето  и 

отопление. 

Външни огледала с ел. настройка, 

ел. прибиране към купето  и 

отопление. 



Ламинирано челно стъкло с 

отопление.  

Ламинирано челно стъкло с 

отопление.  

Вътрешно огледало за задно 

виждане с авт. затъмнение. 

Вътрешно огледало за задно 

виждане с авт. затъмнение. 

Стерио аудио система с 

радио/мин.6 вградени тонколони/ 

Стерио аудио система с радио/мин.6 

вградени тонколони/ 

Чистачки с регулируеми интервали  

и сензор за дъжд. 

Чистачки с регулируеми интервали  

и сензор за дъжд. 

Камера за задно виждане. Камера за задно виждане. 

Да има осветление  в пътническия 

отсек. 

Да има пълноразмерно резервно 

колело. 

Авариен комплект, включващ крик 

и ключ за болтове и джанти. 

Налично осветление  в пътническия 

отсек. 

Налично пълноразмерно резервно 

колело 

Авариен комплект, включващ крик 

и ключ за болтове и джанти. 

Електронна система за динамичен  

контрол на траекторията и система 

за контрол на сцеплението. 

Електронна система за динамичен  

контрол на траекторията и система 

за контрол на сцеплението. 

Допълнителни фарове за мъгла Допълнителни фарове за мъгла 

Централно заключване с 

дистанционно управление 

Централно заключване с 

дистанционно управление 

Ролетни щори за странични стъкла 

в пътническата зона. 

Ролетни щори за странични стъкла в 

пътническата зона. 

Тапицерия на всички седалки 

/кожа/ 

Тапицерия на всички седалки 

/кожа/ 

Подлакътник на седалката на 

водача. 

Подлакътник на седалката на 

водача. 

  

Задно стъкло с отопление,чистачка 

и умивател. 

Предни електрически стъкла. 

Задно стъкло с отопление, чистачка 

и умивател. 

Предни електрически стъкла. 

  

 

Декларирам, че ще доставя автомобила както следва: 

а) оборудван с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна 

жилетка (съгласно чл. 139, ал. 2 от Закона за движение по пътищата); 

б) с извършен предпродажбен сервиз; 

в) заредени с всички необходими за експлоатацията им течности и материали; 

г) с необходимите за регистрацията им документи; 

д) с гаранционна и сервизна книжка; 

е) с инструкция за експлоатация на български език. 

Декларирам, че съм запознат с техническата спецификация на възложителя и при 

изготвяне на настоящото предложение изцяло съм се съобразил с изискванията на възложителя. 

Наясно съм, че всяко отклонение от предварително зададените условия на възложителя могат 

да доведат до отстраняване на оферта  на участник в настоящата процедура. 

 

Предложението за изпълниние на поръчката, обхващащо, предвидените от страна 

на този участник подход и методика за изпълнение на обществената поръчка.  

 

Трима от членовете на комисията, съгласно чл. 61, т. 2 от ППЗОП, подписаха 

техническото предложение на участника.  

 

Поради служебна ангажираност заседанието на комисията бе закрито.  

 



 Днес на 25.06.2020 г. се събра комисията назначена със Заповед № РД-10-

264/11.06.2020 г. на Пом.-ректора, в пълен титулярен състав.  

 На основание, чл. 61, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП, /редакция до м. 11.2019 г./ се 

пристъпи към проверка за съответствието на ценовите предложения на участниците с 

предварително обявените от възложителят условия както следва:  

 

Участник „ВЕСТАУТО – М“ ООД : 

Предложена обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 91 525.00 лв. 

(деведесет и една хиляди петстотин двадесет и пет лева) без  ДДС. 

 Предложената цена е съобразена с прогнозната стойност на поръчката.  

Ценовата оферта на участника е изготвена съобразно образеца на възложителят.  

В тази връзка комисията счита, че ценовата оферта на участника съответства на 

предварително обявените условия поради което допуска участника до следващ етап в 

процедурата.  

 

 Участник „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД  

 

Предложена обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 79 000,00 лв. 

(седемдесет и девет хиляди  лева) без  ДДС. 

Участникът декларира, че предлаганата цена на стоката е определена при пълно 

Предложената цена е съобразена с прогнозната стойност на поръчката.  

Ценовата оферта на участника е изготвена съобразно образеца на възложителят.  

В тази връзка комисията счита, че ценовата оферта на участника съответства на 

предварително обявените условия поради което допуска участника до следващ етап в 

процедурата. 

Поради ангажираност на членовете на комисията, заседанието бе закрито.  

 

 Днес на 02.07.2020 г. се събра комисията назначена със Заповед № РД-10-

264/11.06.2020 г. на Пом.-ректора в пълен титулярен състав.  

 На основание, чл. 61, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП, /редакция до м. 11.2019 г./ комисията 

пристъпи, към разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата за 

възлагане на поръчката.  

 

Участник „ВЕСТАУТО – М“ ООД : 

Предложено МПС - Volkswagen Каравел, със следните характеристики.  
  

Наименование Минимални изисквания 

Предложение на участника  

/Посочва се конкретните 

харектиристики на предлаганият 

автомобил предложението или 

се изписва с да или не, дали е 

налична съответната 

характеристика/ 

Брой автомобили 1 1 

Автомобил 

Фабрично нов, неупотребяван, 

заводски подготвен за превоз на 

пътници 

Фабрично нов, неупотребяван, 

заводски подготвен за превоз на 

пътници 

Вид на 

автомобила 
М1  

М1 

Брой места, с 

водача 

Брой врати 

8+1 

4 

8+1 

4 

Вид на двигателя Дизелов Дизелов 

Гориво Дизел Дизел 



Екологична норма Euro 6 или еквивалент Euro 6 

Работен обем на 

двигателя 
Не по-малък от 2000 см3 2000 см.3 

 

Максимална 

мощност на 

двигателя 

Двигател -4 ли 5 цилиндров турбо 

–дизелов не по-малка мощност от  

180 k.с /132.35 kw/ 

Дизелов, 4 цилиндров с турбо, 199 

к.с./146 kw 

Скоростна кутия 
Автоматична,мин.7 степенна плюс 

задна предавка 

Автоматична,мин.7 степенна плюс 

задна предавка  

Спирачки 
Анти-блокираща система на 

спирачките 

Анти-блокираща система на 

спирачките 

Управление 

Ляв волан със сервоусилване на 

управлението/мултифункционален/ 

Темпомат 

Ляв волан със сервоусилване на 

управлението/мултифункционален/. 

Темпомат 

Вместимост на 

резервоара 
Минимум 70 литра 

70 литра 

Задвижване 

 

Конструкция на 

микробуса 

 

Колесна формула- предно 

предаване 

Дълга база,ляв волан,дясна врата 

за пътници и задна врата към 

багажен отсек 

Колесна формула- предно 

предаване 

Дълга база,ляв волан,дясна врата за 

пътници и задна врата към багажен 

отсек 

Цвят  
Сив металик, външни огледала и 

брони в цвета на автомобила 

Сив металик, външни огледала и 

брони в цвета на автомобила 

Гаранционен срок 

Минимум 36 /тридесет и шест/ 

месеца, без ограничение на 

изминатия пробег 

 36 /тридесет и шест/ месеца, без 

ограничение на изминатия пробег 

Гаранция на 

боядисаните 

елементи от 

купето и 

повърхностна 

корозия. 

Минимум 36 /тридесет и шест/ 

месеца, без ограничение на 

изминатия пробег. 

 

 36 /тридесет и шест/ месеца, без 

ограничение на изминатия пробег. 

 

Гаранционен срок 

на 

антикорозионното 

покритие 

Минимум 120 / сто и двадесет/ 

месеца 

 120 / сто и двадесет/ месеца 

Пътна помощ Безплатна денонощна пътна 

помощ за цялата страна, през 

време на гаранционния срок 

Безплатна денонощна пътна 

помощ за цялата страна, през време 

на гаранционния срок 

Място за доставка гр. Шумен, Шуменски 

университет 

ул.“Университетска“ 115 

гр. Шумен, Шуменски университет 

ул.“Университетска“ 115 

Колела Минимум 16 цола Минимум 17 цола 

Минимално 

оборудване и 

изисквания 

Минимум 4 бр. въздушни 

възглавници 
 4 бр. въздушни възглавници 

Дневни светлини с автомотично 

включване. 

Дневни светлини с автомотично 

включване. 

Климатроник- минимум 3 зони Тризонален климатроник 

Мокетно  покритие на пода в 

кабината на водача и пътническата 

зона 

Мокетно  покритие на пода в 

кабината на водача и пътническата 

зона 

Воден отоплител с таймер и 

дистанционно. 

Воден отоплител с таймер и 

дистанционно. 

Затъмнени стъкла в пътническата 

зона. 

Затъмнени стъкла в пътническата 

зона. 



Външни огледала с ел.настройка, 

ел.прибиране към купето  и 

отопление. 

Външни огледала с ел.настройка, 

ел.прибиране към купето  и 

отопление. 

Ламинирано челно стъкло с 

отопление.  

Ламинирано челно стъкло с 

отопление.  

Вътрешно огледало за задно 

виждане с авт.затъмнение. 

Вътрешно огледало за задно 

виждане с авт.затъмнение. 

Стерио аудио система с 

радио/мин.6 вградени тонколони/ 

Стерио аудио система с радио/мин.6 

вградени тонколони/ 

Чистачки с регулируеми интервали  

и сензор за дъжд. 

Чистачки с регулируеми интервали  

и сензор за дъжд. 

Камера за задно виждане. Камера за задно виждане. 

Да има осветление  в пътническия 

отсек. 

Да има пълноразмерно резервно 

колело. 

Авариен комплект,включващ крик 

и ключ за болтове и джанти. 

Осветление  в пътническия отсек. 

Пълноразмерно резервно колело 

Авариен комплект,включващ крик и 

ключ за болтове и джанти. 

Електронна система за динамичен  

контрол на траекторията и система 

за контрол на сцеплението. 

Електронна система за динамичен  

контрол на траекторията и система 

за контрол на сцеплението. 

Допълнителни фарове за мъгла Допълнителни фарове за мъгла 

Централно заключване с 

дистанционно управление 

Централно заключване с 

дистанционно управление 

Ролетни щори за странични стъкла 

в пътническата зона. 

Ролетни щори за странични стъкла в 

пътническата зона. 

Тапицерия на всички седалки 

/кожа/ 
Кожен салон 

Подлакътник на седалката на 

водача. 

Подлакътник на седалката на 

водача. 

Задно стъкло с отопление,чистачка 

и умивател. 

Предни електрически стъкла. 

Задно стъкло с отопление,чистачка и 

умивател. 

Предни електрически стъкла. 

  

 

Комисията констатира, че посоченото от страна на участника предложение, припокрива 

заложените от страна на възложителят технически параметри, но с оглед на обстоятелството, 

че комисията не разполага с детайлни познания по отношение на техническите характеристики 

на това превозно средство, комисията счита че в случаят следва по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

да се извърши проверка на така заявените от страна на участника данни от страна на трето не 

участващо в процедурата лице, а имено официалният вносител на автомобили фолксваген за 

България.  

След извършена справка в публичното пространство, се констатира че официален вносител на 

Volkswagen за България е фирма „Порше БГ“ ЕООД, гр. София.  

С оглед на изложеното по-горе и на основание  чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията взе следните 

решения:  

Да се извърши проверка за съответствието на предложеният модел превозно средство от 

участника с утвърдената техническата спецификация, чрез изискване на информация от 

„Порше БГ“ ЕООД, гр. София. 

 

 

 

 

 



Участник „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД 

 

Предложено МПС - Volkswagen Transporter 
  

Наименование Минимални изисквания 

Предложение на участника  

/Посочва се конкретните 

харектиристики на предлаганият 

автомобил предложението или 

се изписва с да или не, дали е 

налична съответната 

характеристика/ 

Брой автомобили 1 1 

Автомобил 

Фабрично нов, неупотребяван, 

заводски подготвен за превоз на 

пътници 

Фабрично нов, неупотребяван, 

заводски подготвен за превоз на 

пътници 

Вид на 

автомобила 
М1  

Вид на автомобила - М1 

Брой места, с 

водача 

Брой врати 

8+1 

4 

Брой места, с водача - 8+1 

Брой врати - 4 

Вид на двигателя Дизелов Вид на двигателя - Дизелов 

Гориво Дизел Гориво - Дизел 

Екологична норма Euro 6 или еквивалент Екологична норма - Euro 6 

Работен обем на 

двигателя 
До 2000 см3 

Работен обем на двигателя  - 1968 

см3 /Съгласно 1,5 от техническите 

спецификации по обществената 

поръчка и  излезли разяснения от 

дата 05.06.2020/ 

Максимална 

мощност на 

двигателя 

Двигател -4 ли 5 цилиндров турбо 

–дизелов не по-малка мощност от  

180 k.с /132.35 kw/ 

Дизелов, 4 цилиндров с турбо, 199 

к.с./146 kw 

Скоростна кутия 
Автоматична,мин.7 степенна плюс 

задна предавка 

Автоматична,мин.7 степенна плюс 

задна предавка  

Спирачки 
Анти-блокираща система на 

спирачките 

Анти-блокираща система на 

спирачките 

Управление 

Ляв волан със сервоусилване на 

управлението/мултифункционален/ 

Темпомат 

Ляв волан със сервоусилване на 

управлението/мултифункционален/. 

Темпомат 

Вместимост на 

резервоара 
Минимум 70 литра 

70 литра 

Задвижване 

 

Конструкция на 

микробуса 

 

Колесна формула- предно 

предаване 

Дълга база,ляв волан,дясна врата 

за пътници и задна врата към 

багажен отсек 

Колесна формула- предно 

предаване 

Дълга база,ляв волан,дясна врата за 

пътници и задна врата към багажен 

отсек 

Цвят  
Сив металик, външни огледала и 

брони в цвета на автомобила 

Сив металик, външни огледала и 

брони в цвета на автомобила 

Гаранционен срок 

Минимум 36 /тридесет и шест/ 

месеца, без ограничение на 

изминатия пробег 

 36 /тридесет и шест/ месеца, без 

ограничение на изминатия пробег 

Гаранция на 

боядисаните 

елементи от 

Минимум 36 /тридесет и шест/ 

месеца, без ограничение на 

изминатия пробег. 

 36 /тридесет и шест/ месеца, без 

ограничение на изминатия пробег. 

 



купето и 

повърхностна 

корозия. 

 

Гаранционен срок 

на 

антикорозионното 

покритие 

Минимум 120 / сто и двадесет/ 

месеца 

 120 / сто и двадесет/ месеца 

Пътна помощ Безплатна денонощна пътна 

помощ за цялата страна, през 

време на гаранционния срок 

Безплатна денонощна пътна 

помощ за цялата страна, през време 

на гаранционния срок 

Място за доставка гр. Шумен, Шуменски 

университет 

ул.“Университетска“ 115 

гр. Шумен, Шуменски университет 

ул.“Университетска“ 115 

Колела Минимум 16 цола Минимум 17 цола 

 

Минимално 

оборудване и 

изисквания 

Минимум 4 бр. въздушни 

възглавници 
 4 бр. въздушни възглавници 

Дневни светлини с автомотично 

включване. 

Дневни светлини с автомотично 

включване. 

Климатроник- минимум 3 зони Климатик  - 3 зони 

Мокетно  покритие на пода в 

кабината на водача и пътническата 

зона 

Мокетно  покритие на пода в 

кабината на водача и пътническата 

зона 

Воден отоплител с таймер и 

дистанционно. 

Воден отоплител с таймер и 

дистанционно. 

Затъмнени стъкла в пътническата 

зона. 

Затъмнени стъкла в пътническата 

зона. 

Външни огледала с ел.настройка, 

ел.прибиране към купето  и 

отопление. 

Външни огледала с ел. настройка, 

ел. прибиране към купето  и 

отопление. 

Ламинирано челно стъкло с 

отопление.  

Ламинирано челно стъкло с 

отопление.  

Вътрешно огледало за задно 

виждане с авт. затъмнение. 

Вътрешно огледало за задно 

виждане с авт. затъмнение. 

Стерио аудио система с 

радио/мин.6 вградени тонколони/ 

Стерио аудио система с радио/мин.6 

вградени тонколони/ 

Чистачки с регулируеми интервали  

и сензор за дъжд. 

Чистачки с регулируеми интервали  

и сензор за дъжд. 

Камера за задно виждане. Камера за задно виждане. 

Да има осветление  в пътническия 

отсек. 

Да има пълноразмерно резервно 

колело. 

Авариен комплект, включващ крик 

и ключ за болтове и джанти. 

Налично осветление  в пътническия 

отсек. 

Налично пълноразмерно резервно 

колело 

Авариен комплект, включващ крик 

и ключ за болтове и джанти. 

Електронна система за динамичен  

контрол на траекторията и система 

за контрол на сцеплението. 

Електронна система за динамичен  

контрол на траекторията и система 

за контрол на сцеплението. 

Допълнителни фарове за мъгла Допълнителни фарове за мъгла 

Централно заключване с 

дистанционно управление 

Централно заключване с 

дистанционно управление 

Ролетни щори за странични стъкла 

в пътническата зона. 

Ролетни щори за странични стъкла в 

пътническата зона. 



Тапицерия на всички седалки 

/кожа/ 

Тапицерия на всички седалки 

/кожа/ 

Подлакътник на седалката на 

водача. 

Подлакътник на седалката на 

водача. 

  

Задно стъкло с отопление,чистачка 

и умивател. 

Предни електрически стъкла. 

Задно стъкло с отопление, чистачка 

и умивател. 

Предни електрически стъкла. 

  

 

Комисията констатира, че посоченото от страна на участника предложение, припокрива 

заложените от страна на възложителят технически параметри, но с оглед на обстоятелството, 

че комисията не разполага с детайлни познания по отношение на техническите характеристики 

на това превозно средство, комисията счита че в случаят следва по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, 

да се извърши проверка на така заявените от страна на участника данни от страна на трето не 

участващо в процедурата лице, а имено официалният вносител на автомобили фолксваген за 

България.  

След извършена справка в публичното пространство, се констатира че официален 

вносител на Volkswagen за България е фирма „Порше БГ“ ЕООД, гр. София.  

С оглед на изложеното по-горе и на основание  чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията взе 

следните решения:  

Да се извърши проверка за съответствието на предложеният модел превозно средство от 

участника с утвърдената техническата спецификация, чрез изискване на информация от 

„Порше БГ“ ЕООД, гр. София. 

 

Поради нуждата от представяне на разяснения по отношение на техническите 

предложения на участниците заседанието на комисията бе закрито.  

 

Днес на 28.07.2020 г. се събра комисията назначена със Заповед № РД-10-264/11.06.2020 

г. на Пом.-ректора в пълен титулярен състав.  

Председателят на комисията, представи на вниманието на същата получено писмо с вх. 

№ РД-08-30/22.07.2020 г. от страна на „Порше БГ“ ЕООД, гр. София. 

В същото се сочи, че предложеното от „ВЕСТАУТО – М“ ООД, МПС - Volkswagen 

Каравел, отговаря на утвърдената от страна на възложителят спецификация.  

По отношение на предложеното от страна на „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ 

ЕООД,  МПС - Volkswagen Transporter, се сочат несъответствия от стандартното серийно 

производство изразяващо се в следното:  

- Липса на предвидена възможност за заводско вграждане на тризонов климатроник.  

- Липса на предвидена възможност за заводско вграждане на ролетни щори за страничните 

стъкла.  

- Липса на заводско изпълнение на монетното покритие на пода в пътническата зона.   

- Липса на заводско изпълнение на кожена тапицерия на всички седалки.  

- Липса на заводско изпълнение на 6 вградени тонколони.  

 

След запознаване на така даденото от страна на официалният вносител на Volkswagen за 

България, становище и предвид, възможността  „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ 

ЕООД, да договори специфични за него условия при производството и доставката на 

оферирането от него транспортно средство, комисията взе решение по реда на чл. 104, ал. 5 от 

ЗОП, да се изиска от страна на участника информация по отношение на обстоятелството дали 

участника предвижда да достави автомобил, различаващ се от стандартното серийно 

производство на производителят.  

В тази връзка и на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, комисията взе следните решения.  

Участника в срок от три работни дни да представи информация по отношение на МПС модел 

Фолксваген, Марка: Транспортер Брой места – 8+1, вид на автомобила М1, дизел, отнасяща се 

за следното:  



Предвижда ли се възлагането на изпълнението на допълнителни дейности, отличаващи се от 

стандартното серийно производство за този вид превозно средство? 

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейности участника да посочи, какви ще 

бъдат допълнителните дейности и кой ще ги изпълни.  

Ако се предвижда изпълнението на допълнителни дейности участника да представи 

доказателства, от който да е видно, че е налице поет ангажимент същите да се изпълнят, както 

и че изпълнителят притежава, квалификация да изпълни този вид работа. 

Възлага на председателят на комисията да подготви искане до участника.  

Поради нуждата от изискване на разяснение от страна на участника в процедурата заседанието 

на същата бе закрито.  

 

 Днес на 31.07.2020 г. се събра комисията назначена със Заповед № РД-10-264/11.06.2020 

г. на Пом.-ректора в пълен титулярен състав. 

Председателят на комисията, представи на вниманието на същата получено писмо с вх. 

№ РД-08-560/31.07.2020 г. от страна на „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД. 

В отговора си участника заявява, че не предвижда възлагането на изпълнението на 

допълнителни дейности отличаващи се от стандартното серийно производство за този вид 

транспортно средство.  

На основание, , чл. 61, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП, /редакция до м. 11.2019 г./ комисията взе 

следните решения:  

Приема за съответстваща на предварително обявените условия представената 

техническа оферта на участника „ВЕСТАУТО – М“ ООД.  

На основание чл. 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП предлага за отстраняване на офертата на 

участника „АВТО ИНЖЕНЕРИНГ ХОЛДИНГ ГРУП“ ЕООД, поради представяне на 

техническа оферта несъответстваща на предварително обявените условия.  

Аргументите на комисията са следните:  

Съгласно предварително обявените условия посочени в техническата спецификация, 

участниците следва да представят МПС  съобразено с изискванията посочени в техническата 

спецификация.  

В документацията и в образеца на техническо предложение изрично е посочено, че 

представянето на оферта в нарушение на тази спецификация влече след себе си отстраняване 

на участника в процедурата за възлагане на поръчката.  

В случаят видно от събраните по реда на чл.  104, ал. 5 от ЗОП доказателства, от 

официалният вносител на Volkswagen за България, се установи, че стандартното серийно 

производство на Volkswagen Transporter, несъответства на техническата спецификация, 

доколкото това транспортно средство не притежава: 

- Възможност за заводско вграждане на тризонов климатроник.  

- Възможност за заводско вграждане на ролетни щори за страничните стъкла.  

- Заводско изпълнение на монетното покритие на пода в пътническата зона.   

- Заводско изпълнение на кожена тапицерия на всички седалки.  

- Заводско изпълнение на 6 вградени тонколони. 

В случаят участника в свое писмо изрично потвърждава че не предвижда възлагането на 

изпълнението на допълнителни дейности отличаващи се от стандартното серийно 

производство за този вид автомобил, което от свия страна извежда и извода, че оферираното от 

този участник транспортно средство не съответства на обявените условия, предвид липсата на 

Възможност за заводско вграждане на тризонов климатроник, липсата на възможност за 

заводско вграждане на ролетни щори за страничните стъкла, Липса на заводско изпълнение на 

монетното покритие на пода в пътническата зона, липса на заводско изпълнение на кожена 

тапицерия на всички седалки, липса на заводско изпълнение на 6 вградени тонколони. 

Горното от своя страна е основание офертата на участника да се отстрани на основание 

чл. 107, т. 2, б.“а“ от ЗОП. 

На основание, чл. 61, ал. 1 , т. 3 от ППЗОП, /редакция до м. 11.2019 г./ комисията 

пристъпи, към оценяване на допуснатите участници по предварително определеният критерий 

за възлагане Икономически най изгодна оферта, критерия „най-ниска цена“ на основание чл. 

70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 



Комисията класира на първо място участника „ВЕСТАУТО – М“ ООД  с предложена 

обща цена за изпълнение на поръчката е в размер на 91 525.00 лв. (деведесет и една хиляди 

петстотин двадесет и пет лева) без  ДДС. 

На основание, чл. 61, ал. 1 , т. 4 от ППЗОП, /редакция до м. 11.2019 г./ комисията 

пристъпи към разглеждане на документите, свързани с личното състояние и критериите за 

подбор, на допуснатият участник ВЕСТАУТО – М“ ООД .  

Констатира се, че участника е представен ЕЕДОП на ел. носител, като при преглед на 

същият се констатира съответствие с предвидените изисквания към личното състояние и 

критериите за подбор.  

На основание чл. 61, ал. 1 , т. 7 от ППЗОП, комисията пристъпи към класиране на 

офертите на участниците, съобразно получените от последните оценки, както следва:  

ПЪРВО МЯСТО: „ВЕСТАУТО – М“ ООД с предложена цена за изпълнение на услугата 

от  91 525.00 лв. (деветдесет и една хиляди петстотин двадесет и пет лева) без  ДДС.  

На основание извършеното, класиране комисията предлага на възложителят договора за 

възлагане на обществената поръчка да се сключи с участника класиран на първо място.  

С извършване на действията по чл. 61 от ППЗОП заседанието на комисията бе закрито. 

Настоящият протокол се изготви за периода 11.06.2020 г. – 31.07.2020 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………………… 
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регламент, относно защитата на 
данни) 

Заличена информация на основание 
чл. 37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 
регламент, относно защитата на 
данни) 

 

 

 

На 31.07.2020г. на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП УТВЪРЖДАЖАМ Протокол, 

изготвен и подписан от председателя на комисията и от нейните членове на 31.07.2020 г.  

 

 

Д-Р НИКОЛАЙ ЯНКОВ НИКОЛОВ: …………….…………………..…………..  

 ПОМОЩНИК-РЕКТОР НА ШУ „ЕПИСКОП 

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

Заличена информация на основание чл. 
37 от ЗОП във връзка с чл. 4, т.1 от 
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ 
регламент, относно защитата на 
данни) 

 

 


