
П Р О Т О К О Л №1 
на основание чл.97, ал.4, изр.1 от ППЗОП 

ОТНОСНО: Дейността на комисия назначена със Заповед № РД-05-396А/04.11.2016г. 
на Кмета на Община Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в 
процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява при 
условията и реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с 
предмет: 

„Доставка и закупуване на нов специализиран микробус за нуждите на лицата с 
увреждания по проект: „Нова възможност за независим живот", съгласно договор 
BG 05М90Р001-2.002-0233-С001, изпълняван от община Костинброд, по 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. (ОПРЧР), по 
процедура BG 05М90Р001-2.002 „Независим живот", публикувана в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП, с ID № 9057916/27.10.2016г. 

Днес, 04.11.2016г. комисията, назначена със Заповед №РД-05-396А/04.11. 
2016г. на Кмета на Община Костинброд, в състав: 

Председател: Ангел Милчев - юрисконсулт, правоспособен юрист; 

Членове: 
1. инж. Пламен Боев - главен инженер на Община Костинброд, притежаващ 
професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка, 
съгласно професионална компетентност; 

2. Мартин Ценев - главен специалист „Транспортно обслужване", притежаващ 
професионална компетентност, свързан с предмета на обществената поръчка, 
съгласно длъжностна характеристика, беше заместен от резервния член 
Теменужка Атанасова - гл. специалист-счетоводител на община Костинброд, 

се събра в 08:30 часа, в сградата на Община Костинброд на адрес ул. „ Охрид " № 
1, етаж 1, стая № 10 за отваряне, разглеждане и оценяване на постъпилите оферти в 
процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при 
условията и реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с 
посочения по-горе предмет, като при своята работа Комисията се съобразява с 
условията и изисквайията, посочени в Документацията, Техническата спецификация и 
проектодоговора. 

Председателят на комисията откри публичното заседание, констатира че 
комисията има кворум и няма правно основание, което да попречи комисията да 
започне своята работа. На заседанието на комисията се установи, че не присъства 
участник или упълномощен представител на участниците, което е отразено в нарочен 
присъствен списък. 

След което председателя прочете протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП за 
подадените оферти за участие в настоящата обществена поръчка, от който се установи 
че в срока определен в обявата за подаване на оферти - 17:00 ч. на 03.11.2016г., са 
постъпили 3 (три) оферти, а именно: 
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1. „ОМНИКАР АУТО" ООД 08-00-126/1 01.11.2016г. 10.2-1 ч. 

2. „ЕКОДЖЕН" ООД 08-00-126/2 03.11.2016г. 11.38 ч. 

3. „АЛИАНС АУТО ВАРНА" ООД 08-00-126/3 03.08.2016г. 15.26 ч. 

Преди отваряне на постъпилите оферти, Комисията се запозна обстойно с 
утвърдената от Възложителя документация за участие в процедурата, Техническата 
спецификация и проектодоговора. Съгласно документацията, критерият за оценка на 
офертите е „най - ниска цена", съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП. 

След като получиха списъка с участниците и подадените оферти, всички членове 
на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал.2 от Закона за обществените поръчки 
и опаковките на подадените оферти от участниците. 

Председателят на Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на 
тяхното постъпване. 

След като отвори офертата на Участник „ОМНИКАР АУТО" ООД, 
председателят на Комисията обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

№ наименование Количество Единична цена без 
ДДС 

1 Доставка на нов 
специализиран автомобил за 
превоз на лица с увреждания 

1 бр. 61 858,33 лв. 

Председателят на комисията отвори офертата на Участник „ЕКОДЖЕН" ООД, 
и обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

№ наименование Количество Единична цена без 
ДДС 

1 Доставка на нов 
специализиран автомобил за 
превоз на лица с увреждания 

1 бр. 62 864,00 лв. 

Председателят на комисията отвори офертата на Участник „АЛИАНС АУТО 
ВАРНА" ООД и обяви ценовото предложение на участника, както следва: 

№ наименование Количество Единична цена без 
ДДС 

1 Доставка на нов 
специализиран автомобил за 
превоз на лица с увреждания 

1 бр. 63 216,67 лв. 

Комисията констатира, че ценови предложения на участниците не 
надхвърлят прогнозната стойност на обществената поръчка, каквото е 
изискването на Възложителя. 

Членовете на комисията подписаха ценовите и техническите предложения на 
участниците. 

С това публичната част от заседанието на Комисията п р и к л ю ч и , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ 2 



Комисията продължи своята работа по проверка за установяване на наличието и 
редовността на документите, съдържащи се в офертите на участниците, с оглед 
определените от Възложителя изисквания и на утвърдената от него документация по 
обществената поръчка. 

Комисията извърши проверка на представените от участниците документи, 
подписани и подпечатани от представляващите дружествата, в резултат на което 
констатира: 

Участник „ОМНИКАР АУТО" ООД е представил следните документи: 
№ Документ Участник 

„ОМНИКАР АУТО" 
ООД 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - свободен 
текст 

Да 

2. Представяне на участника по образец №1 Да 
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП- 2 броя, по 

образец №2 
Да 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП- по образец №3 Да 
5. Декларация по чл. 66 от ЗОП - Образец №4 Да 
6. Списък на изпълнени доставки по чл. 64, ал. 1, т.2 от 

ЗОП - Образец №6. Участникът е предоставил 
информация за една извършена доставка, с предмет 
„сходен" с предмета на настоящата обществена 
поръчка, като доказателство е представил 
Референция за доставка на специализирано 
транспортно средство за хора с увреждания, с което 
са изпълнени изискванията на Възложителя. 

Да 

7. Техническо предложение по образец - Образец №7 
Офертата се придружава от пълно описание на 
техническите характеристики на транспортното 
средство, съгласно Техническата спецификация, 
одобрена от Възложителя, като са приложени 
каталози и снимков материал за визуализиране на 
предлаганото моторно превозно средство и 
оборудване, съгласно изискванията на Възложителя. 

Да 
Участникът е 

предложил срок за 
изпълнение на 
поръчката - 30 

календарни дни и 
гаранционен срок -

36 месеца или 
100 000 км, с което е 

спазил 
изискванията, 

указани в 
документацията от 

Възложителя. 
8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на 

договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква «в» от ППЗОП -
образец № 8 

Да 

9. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, 
ал. 3, т. 1, буква «г» от ППЗОП - Образец № 9 

Да 

10. Копие от Официално писмо за оторизиране от 
официален представител от „Рено Нисан България" 
ЕАД, съгласно изискванията на Възложителя. 

Да 

11. Копие от Декларация от „Рено Нисан България" ЕАД за 
оторизираните дилъри, сервизи и агенти за марките 
„Рено" и „Дачия" на територията на Република 
България. 

Да 

12. Декларация в свободен текст, в случай че бъде Да 



избран за изпълнител, участникът ще достави 
специализиран автомобил за хора с увреждания, с 
извършен предпродажбен сервиз; зареден с всички 
необходими за експлоатацията му течности и 
материали; придружен с гаранционна и сервизна 
книжка, с необходимите за регистрацията документи 
и с инструкция за експлоатация, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

13. Ценовото предложение на участника по образец №10 Да 

Комисията констатира, че участникът „ОМНИКАР АУТО" ООД е 
представил всички изискуеми от Възложителя документи, като е спазил и 
съответната форма, и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя в 
Документацията и Техническата спецификация. 

Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да 
допусне участника до оценка и класиране в процедурата. 

Участник „ЕКОДЖЕН" ООД е представил следните документи: 

№ Документ Участник 
„ЕКОДЖЕН" ООД 

1. Списък на документите и информация, съдържащи се в 
офертата - свободен текст 

Да 

2. Представяне на участника по образец №1 Да 
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП- 2 броя, по 

образец №2 
Да 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП- по образец №3 Да 
5. Декларация по чл. 66 от ЗОП - Образец №4 Да 
6. Списък на изпълнени доставки по чл. 64, ал. 1, т.2 от 

ЗОП - Образец №6. Участникът е предоставил 
информация за четири извършени доставки, с 
предмет „сходен" с предмета на настоящата 
обществена поръчка, като доказателство е 
представил Удостоверения за доставка на 
пътнически микробус, оборудван с платформа за 
инвалиди - 2 броя и Приемателно-Предавателни 
Протоколи- 2 броя, с което са изпълнени 
изискванията на Възложителя. 

Да 

7. Техническо предложение по образец - Образец №7 
Офертата се придружава от пълно описание на 
техническите характеристики на транспортното 
средство, съгласно Техническата спецификация, 
одобрена от Възложителя, като е приложен снимков 
материал за визуализиране на предлаганото моторно 
превозно средство и оборудването, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

Да 
Участникът е 

предложил срок за 
изпълнение на 
поръчката - 40 

календарни дни и 
гаранционен срок -

36 месеца или 
100 000 км, с което е 

спазил 
изискванията, 

указани в 
документацията от 

Възложителя. 
8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на 

договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква «в» от ППЗОП -
Да 



образец № 8 
9. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, 

ал. 3, т. 1, буква «г» от ППЗОП - Образец № 9 
Да 

10. Копие от Официално писмо за оторизиране от 
официален представител от „МОТО-ПФОЕ" ЕООД, 
съгласно изискванията на Възложителя. 

Да 

11. Декларация в свободен текст, в случай че бъде 
избран за изпълнител, участникът ще достави 
специализиран автомобил за хора с увреждания, с 
извършен предпродажбен сервиз; зареден с всички 
необходими за експлоатацията му течности и 
материали; придружен с гаранционна и сервизна 
книжка, с необходимите за регистрацията документи 
и с инструкция за експлоатация, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

Да 

12. Ценовото предложение на участника по образец №10 Да 

Комисията констатира, че участникът „ЕКОДЗКЕН" ООД е представил 
всички изискуеми от Възложителя документи, като е спазил и съответната форма, 
и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя в Документацията и 
Техническата спецификация. 

Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да 
допусне участника до оценка и класиране в процедурата. 

Участник „АЛИАНС АУТО ВАРНА" ООД е представил следните документи: 
№ Документ Участник 

„АЛИАНС АУТО 
ВАРНА" ООД 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - свободен 
текст 

Да 

2. Представяне на участника по образец №1 Да 
3. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 от ЗОП- 2 броя, по 

образец №2 
Да 

4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП- по образец №3 Да 
5. Декларация по чл. 66 от ЗОП - Образец №4 Да 
6. Списък на изпълнени доставки по чл. 64, ал. 1, т.2 от 

ЗОП - Образец №7. Участникът е предоставил 
информация за две извършени доставки, с предмет 
„сходен" с предмета на настоящата обществена 
поръчка, като доказателство е представил 
Удостоверения за изпълнен договор - 2 броя, с което 
са изпълнени изискванията на Възложителя. 

Да 

7. Техническо предложение по образец - Образец №7 
Офертата се придружава от пълно описание на 
техническите характеристики на транспортното 
средство, съгласно Техническата спецификация, 
одобрена от Възложителя, като е приложен снимков 
материал за визуализиране на предлаганото моторно 
превозно средство и оборудването, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

Да 
Участникът е 

предложил срок за 
изпълнение на 
поръчката - 30 

календарни дни и 
гаранционен срок -

36 месеца или 
100 000 км, с което е 

спазил 
изискванията, 
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указани в 
документацията от 

Възложителя. 
8. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на 

договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква «в» от ППЗОП -
образец № 8 

Да 

9. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, 
ал. 3, т. 1, буква «г» от ППЗОП - Образец № 9 

Да 

10. Копие от Официално писмо за оторизиране от 
официален представител от „Рено Нисан България" 
ЕАД, съгласно изискванията на Възложителя. 

Да 

11. Декларация в свободен текст, в случай че бъде 
избран за изпълнител, участникът ще достави 
специализиран автомобил за хора с увреждания, с 
извършен предпродажбен сервиз; зареден с всички 
необходими за експлоатацията му течности и 
материали; придружен с гаранционна и сервизна 
книжка, с необходимите за регистрацията документи 
и с инструкция за експлоатация, съгласно 
изискванията на Възложителя. 

Да 

12. Ценовото предложение на участника по образец №10 Да 

Комисията констатира, че участникът „АЛИАНС АУТО ВАРНА" ООД е 
представил всички изискуеми от Възложителя документи, като е спазил и 
съответната форма, и се е съобразил с изискванията, указани от Възложителя в 
Документацията и Техническата спецификация. 

Във връзка с гореизложената констатация, Комисията единодушно реши да 
допусне участника до оценка и класиране в процедурата. 

Комисията пристъпи към оценка и класиране на подадените оферти по 
избрания критерий „най - ниска цена", съгласно чл.70 ал.2, т.1 ЗОП. 

Участник „ОМНИКАР АУТО" ООД е предложил в Ценовото си 
предложение (Образец №10) обща цена за доставка на нов специализиран 
автомобил за превоз на лица с увреждания в размер на 61 858,33 (шестдесет и една 
хиляди осемстотин петдесет и осем лева и тридесет и три стотинки) лева без ДДС 
или 74 230,00 (седемдесет и четири хиляди двеста и тридесет лева) лева с ДДС. 

Участник „ЕКОДЖЕН" ООД е предложил в Ценовото си предложение 
(Образец №10) обща цена за доставка на нов специализиран автомобил за превоз 
на лица с увреждания в размер на 62 864,00 (шестдесет и две хиляди осемстотин 
шестдесет и четири лева) лева без ДДС или 75 436,80 (седемдесет и пет хиляди 
четиристотин тридесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС. 

Участник „АЛИАНС АУТО ВАРНА" ООД е предложил в Ценовото си 
предложение (Образец №10) обща цена за доставка на нов специализиран 
автомобил за превоз на лица с увреждания в размер на 63 216,67 (шестдесет и три 
хиляди двеста и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС или 
75 860,00 (седемдесет и пет хиляди осемстотин и шестдесет лева) лева с ДДС. 

Въз основа на посочените по-горе цени не може да бъде приложена 
разпоредбата на чл. 72, ал.1 от ЗОП за цена с повече от 20 на сто по-благоприятна 
от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП комисията единодушно взе следното 



РЕШЕНИЕ: 
I. Класира участниците за..обществена поръчка с предмет: „Доставка и 

закупуване на нов специализиран микробус за нуждите на лицата с увреждания по 
проект: „Нова възможност за независим живот", съгласно договор BG 05М90Р001-
2.002-0233-С001, изпълняван от община Костинброд, по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. (ОПРЧР), по процедура BG 05М90Р001-
2.002 „Независим живот", както следва: 

Първо място: „ОМНИКАР АУТО" ООД 

Второ място: „ЕКОДЖЕН" ООД 

Трето място: „АЛИАНС АУТО ВАРНА" ООД 

II. С оглед на така извършеното класиране, комисията предлага на Кмета на 
общината да възложи изпълнението на обществената поръчка с горепосочения предмет 
на фирма „ОМНИКАР АУТО" ООД, класирана на първо място, при условията 
на приетата оферта и протокола на комисията. 

С така осъществените действия, надлежно протоколирани завърши работата на 
Комисията, назначена със Заповед № РД-05-396А/04.11.2016г. на Кмета на Община 
Костинброд за разглеждане, оценка и класиране на оферти в процедура за възлагане на 
обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява при условията и реда на глава 
двадесет и шест от Закона за обществените поръчки с горепосочения предмет. 

На основание чл. 97, ал. 4, от ППЗРП, Комисията състави и подписа 
Протокол № 1, състоящ се от 7 (седем) страници. 

Протоколът се подписа от членовете на Комисията без „особено мнение". 

гр. Костинброд 

Членове: 1. инж. Пламе! 

/ главен инжег 

Председател: Ангел Ми: 

/старши юрк 

Председател: Ангел Ми: 

14.11.2016 г. 

/главен специа. 

2. Мартин Цен! 2. Мартин Цен! 

/старши юрк 
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ТРАЙКО МЛАДЕНОВ, кмет на ОбА-Костинброд 
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