
Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ РД-10-35/14.09.2020г. 
на изп. директор на „УОС” ЕАД 

 
 
 
На основание чл. 193, вр. 195, вр. чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

 
П Р Е К Р А Т Я В А М 

 
възлагането на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка 

чрез финансов лизинг на един брой лек автомобил за нуждите на „Ученически отдих и 

спорт” ЕАД“, разкрита с Решение № РД-10-34/21.08.2020г. на изпълнителния директор на 

„УОС“ ЕАД, публикувани в централизираната електронна платформа по чл. 39а от ЗОП 

(„ЦАИС - ЕОП“) под № 02335-2020-0002. 
Мотиви: 
Съгласно отразеното в протокол от работата на комисия, назначена със заповед № РД-09-
101/08.09.2020г. на изпълнителния директор на „Ученически отдих и спорт” ЕАД, е била 

подадена само една оферта. Офертата подадена от Участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД е 

отстранена поради предоставяне на варианти на офертата. При извършване на проверката 

за съответствие / оценка на подадената от Участника „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД оферта по 

раздел 3.2. „Приложете детайлно ценово предложение съгласно образеца“ от модула за 

оценка на оферти в платформата по чл. 39а от ЗОП, Комисията е констатирала наличието на 

явно противоречие. В ценовото предложение /Образец № 10 от Документацията за участие/ 

Участникът е предложил по т. 2 48 равни месечни вноски, всяка от които в размер на 

891.55лв. без вкл. ДДС, а съгласно Приложение № 1: „Погасителен план“ / „Схема за 

плащане на лизинговите вноски“ размерът на дължимите вноски е както следва: 47 вноски 

по 886.73лв. без вкл. ДДС и една вноска (№ 48 по ред) в размер на 886.57лв. без вкл. ДДС. 
С представянето на различни стойности в погасителният (лизингов) план / схема за плащане 

Участникът е депозирал два различни варианта на своето ценово предложение, водещи до 

разминаване не само по отношение на отделните лизингови вноски, но и до разминаване в 

общата цена /показател подлежащ на оценка/. По аргумент от чл. 53, ал. 1 от ЗОП 

Възложителят не е разрешил или изискал предоставяне на варианти на офертата. В подкрепа 

на това следва да се отбележи, че използвайки централизираната електронна платформа по 

чл. 39а от ЗОП, Възложителят в Раздел „Параметри“, подраздел „Основни параметри“, 

опция „Позволи варианти на офертата“ изрично е отбелязал отговор „Не“. Наличието на 

такива варианти в ценовото предложение на Участника се разглежда от Комисията като 

самостоятелно основание за отстраняването на „ЕУРАТЕК АУТО“ ООД. 
С оглед горното и на осн. чл. 193, вр. чл. 187, ал. 2 от ЗОП 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
Настоящото решение да бъде публикувано в профила на купувача на Възложителя на 

електронен адрес: http://uos-ead.eu/. 



Извършването на публикацията възлагам на юрк. Генади Лазаров. 
Прекратяването да се оповести в РОП чрез оибявление по чл. 36, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 
 
 
ЕМАНУИЛ РАЙЧЕВ 
Изпълителен директор на  
„УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД 
 

ЧЛ. 37 ОТ ЗОП


