КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 514
от 04 декември 2018 г.
На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108 т. 1 и чл. 109, т. 1 и във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 5, б.
„б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на доклад с изх. № 15-001624/03.12.2018 г. и протоколи от 21.11.2018 г., от 29.11.2018 г. и 03.12.2018 г.,
представени от комисията по чл. 103 от ЗОП, назначена със Заповед РД-07603/20.11.2018 г. на Главния секретар на Комисията за регулиране на съобщенията,
както и цялата документация, събрана в хода на провеждането на процедурата, открита
с Решение № 419/11.10.2018 г. на КРС
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШИ:
І. Обявява следното класиране на участниците по открита процедура с предмет:
„Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на КРС “:
1. „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД -264 600.00 лв. без ДДС и 317 520.00 лв. с ДДС.
2. „Н АУТО СОФИЯ“ ЕАД -266 500.00 лв. без ДДС и 319 800.00 лв. с ДДС.
Мотиви за класирането: Решението се основава на констатациите и мотивите,
съдържащи се в доклад с изх. № 15-00-1624/03.12.2018 г. и протоколи от 21.11.2018 г.,
от 29.11.2018 г. и 03.12.2018 г., на комисията по чл. 103 от ЗОП, както и цялата
документация, събрана в хода на провеждането на откритата с Решение №
419/11.10.2018 г. на КРС процедура.
ІІ. Определя „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД за изпълнител в открита процедура с предмет:
“Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на КРС.
ІІІ. Отстранява участника „БУЛТРАКО МОТОРС“ АД.
Мотиви: Съгласно чл. 54, ал. 1, т. 5, б. б от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когато е установено, че не
е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
След извършен преглед на попълнения ЕЕДОП от страна на дружеството, е
констатирано следното: ЕЕДОП е подписан с квалифициран електронен подпис от
прокуриста на дружеството. Предвид факта, че правноорганизационната форма на
дружеството е акционерно дружество (АД), комисията прие, че същият не е попълнен и
подписан от всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл.

40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП, съгласно, който акционерното дружество се управлява и
представлява от управителен съвет, от надзорния съвет и съвета на директорите
Съгласно ал. 2, т. 8 на същата разпоредба, в случаите по т. 1-7 (в т.ч и т. 4, отнасяща се
за АД), задължени лица са и прокуристите, когато има такива, но посоченото
обстоятелство не изключва отговорността на всички останали лица, посочени в чл. 40,
ал. 2, т. 4 от ППЗОП. В тази връзка ЕЕДОП следва да бъде подписан с квалифициран
електронен подпис и от посочените по-горе представители на дружеството.
С писмо с изх. № 20-00-78/26.11.2018 г., с приложен към него Протокол №
1/21.11.2018 г. от страна на дружеството е изискано да предостави допълнителни
документи и информация, свързани с критериите за подбор, а именно: да представи нов
ЕЕДОП, в които да бъде попълнена част III, раздел Г, в поле „Специфични национални
основания за изключване“, попълнен и подписан от всички задължени лица по смисъла
на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 4 от ППЗОП.
В указания срок от страна на „БУЛТРАКО МОТОРС“ АД не са постъпили
изисканите документи и информация.
Допуснатият от участника порок е от категорията на неотстранимите и не може
да бъде саниран Предвид това, участникът следва да бъде отстранен от участие в
процедурата с предмет по т. І.
ІV. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на
договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на
поръчката.
V. Електронната преписка в „Профила на купувача” по обществена поръчка с предмет:
„Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на КРС ” е на следния електронен
адрес: http://www.crc.bg/section.php?id=2578&lang=bg.
Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на
конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, Република България.
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