
УТВЪРЖДАВАМ:  /П/ 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС 

 

 

П Р О Т О К О Л  

по чл. 97, ал. 4 ППЗОП 

 

На 18.06.2018 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Айтос,  Комисията за 

извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в 

обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нов лек 

автомобил за нуждите на Община Айтос”, с публикувана информация в Регистъра на 

обществените поръчки с № 9076867 и Обява № ОП-18-10/06.06.2018 г., и назначена със 

Заповед № РД-08-373 от 18.06.2018 г. на Кмета на Община Айтос, в състав: 

Председател: Мариана Димова – Зам.-кмет на  Община Айтос 

и Членове:  
1. Красимира Георгиева – външен експерт, юрист; 

2. Андон Костов – младши експерт, отдел „ОС“ 

 

проведе публично заседание за отваряне на подадените оферти в процедурата. 

 На заседанието не присъстваха представители на участниците. 

Председателят на комисията обяви Заповедта за назначаване на комисията и 

протокола с данните на подалите оферти участници по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

В срок са постъпили 3 броя оферти, както следва: 

 

№ УЧАСТНИК ВХОДЯЩ 

НОМЕР 

ДАТА ЧАС 

1. ЕУРАТЕХ АУТО ООД 92-Ф-613 13.06.2018  11:44 

2. АВАНГАРД МОТО 5 ЕООД 92-Ф-617 15.06.2018 10:22 

3. САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС ЕООД 92-Ф-620 15.06.2018 11:14 

 

След  обявяване на протокола, Председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации за липса на конфликт на интереси с участниците по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва: 

 

1. Участникът ЕУРАТЕХ АУТО ООД е представил офертата си в запечатана, 

непрозрачна опаковка, съдържаща изискуемите от Възложителя документи, опис на 

представените документи, „Техническо предложение“ и  „Ценово предложение“. 

Участникът е представил следните документи: 

1. Оферта по приложен образец № 1; 

2. Опис на представените документи – образец № 2; 

3. Техническо предложение с Техническа спецификация на предлагания 

автомобил и Гаранционни условия за фабрично нови автомобили Шкода – на 

хартиен и електронен носител; 

4. Ценово предложение – на хартиен и електронен носител; 

5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от Закона за обществените поръчки) – по приложен образец № 3;  



6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 

5 от Закона за обществените поръчки) – по приложен образец № 4; 

7. Декларация (оригинал) за срока на валидност на офертата – по приложен 

образец № 5; 

8. Декларация (оригинал) за приемане условията на проекта на договора – по 

приложен образец № 6; 

9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – по приложен образец № 7; 

10. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

придружен с  3 бр. удостоверения за добро изпълнение – по приложен образец 

№ 8; 

 

Техническо предложение е изготвено по образец, с обем и съдържание съгласно 

изискванията на Възложителя; 

Срок за изпълнение на поръчката е до 20 дни след подписване на договора. 

Участникът е предложил нов автомобил марка Октавия Стайл вижън с дизелов 

двигател 2.0 TDI-CR/110 kw/150 k.c., 6M, 4h4, DPF. Приложена е и Техническа 

спецификация на предложения автомобил. Комисията разгледа спецификацията и 

констатира, че автомобилът покрива минималните изисквания на възложителя. 

 

Ценово предложение Цена за изпълнение на доставката на 1 бр. автомобил  37 

408,33 лева  /словом: тридесет и седем хиляди четиристотин и осем лева и 33 ст. /без ДДС 

и   44 890, 00 лева  /словом: четиридесет и четири хиляди осемстотин и деветдесет лева и 

00 ст./ с ДДС.  

 

 

2. Участникът АВАНГАРД МОТО 5 ЕООД е представил офертата си в запечатана, 

непрозрачна опаковка, съдържаща изискуемите от Възложителя документи, опис на 

представените документи, „Техническо предложение“ и  „Ценово предложение“. 

Участникът е представил следните документи: 

1. Оферта по приложен образец № 1; 

2. Опис на представените документи – образец № 2; 

3. Техническо предложение – на хартиен и електронен носител; 

4. Ценово предложение – на хартиен и електронен носител; 

5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от Закона за обществените поръчки) – по приложен образец № 3;  

6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 

5 от Закона за обществените поръчки) – по приложен образец № 4; 

7. Декларация (оригинал) за срока на валидност на офертата – по приложен 

образец № 5; 

8. Декларация (оригинал) за приемане условията на проекта на договора – по 

приложен образец № 6; 

9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – по приложен образец № 7; 

10. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

придружен с  1 бр. удостоверение за добро изпълнение – по приложен образец 

№ 8; 

 

Техническо предложение е изготвено по образец. Участникът е представил и 

фирмени „Гаранционни условия за автомобили и оригинални резервни части и аксесоари“ 

Срок за изпълнение на поръчката е 1 един след подписване на договора. 

Никъде в представената оферта – Техническо и Ценово предложение, участникът 

не е посочил модела и техническите характеристики на предлагания автомобил.  



Комисията счита, че  така представеното Техническо предложение не съответства 

на минималните изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация към 

обявата.  

Ценово предложение Цена за изпълнение на доставката на 1 бр. автомобил  36 

200,00 лева  /словом: тридесет и шест хиляди и двеста лева /без ДДС и   43 400, 00 лева  

/словом: четиридесет и три хиляди и четиристотин лева./ с ДДС.  

На основание т. 39 от Раздел II Указания и изисквания към участниците за 

подготовка на офертата, офертата не подлежи на оценка и участника се отстранява 

от участие. 
 

3. Участникът САЛЕКС КОНСУЛТ ИМПЕКС ЕООД е представил офертата си в 

запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща изискуемите от Възложителя документи, 

опис на представените документи, „Техническо предложение“ и  „Ценово предложение“. 

Участникът е представил следните документи: 

1. Оферта по приложен образец № 1; 

2. Опис на представените документи – образец № 2; 

3. Техническо предложение – на хартиен и електронен носител; 

4. Ценово предложение – на хартиен и електронен носител; 

5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от Закона за обществените поръчки) – по приложен образец № 3;  

6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 

5 от Закона за обществените поръчки) – по приложен образец № 4; 

7. Декларация (оригинал) за срока на валидност на офертата – по приложен 

образец № 5; 

8. Декларация (оригинал) за приемане условията на проекта на договора – по 

приложен образец № 6; 

9. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП – по приложен образец № 7; 

10. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

придружен с  1 бр. удостоверение за добро изпълнение – по приложен образец 

№ 8; 

 

Техническо предложение е изготвено по образец. Участникът е представил и 

фирмени „Гаранционни условия за автомобили и оригинални резервни части и аксесоари“ 

Срок за изпълнение на поръчката е 1 един след подписване на договора. 

Никъде в представената оферта – Техническо и Ценово предложение, участникът 

не е посочил модела и техническите характеристики на предлагания автомобил.  

Комисията счита, че  така представеното Техническо предложение не съответства 

на минималните изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация към 

обявата.  

Ценово предложение Цена за изпълнение на доставката на 1 бр. автомобил  

35 100,00  лева  /тридесет и пет хиляди и сто/ без ДДС и  42 120,00 лева  /четиридесет и 

две хиляди, сто и двадесет/ с ДДС.  .  

На основание т. 39 от Раздел II Указания и изисквания към участниците за 

подготовка на офертата, офертата не подлежи на оценка и участника се отстранява 

от участие. 
 

 Комисията пристъпи към оценка на допуснатите участници на база критерий 

„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно методиката за оценка: 

 

Участникът ЕУРАТЕХ АУТО ООД:  

Показател „Предлагана цена” – К1 = 37 408,33/37 408,33 х 60 = 60 точки 

Показател: „Срок на доставка” - К 2 = 20/20 х 40 = 40 точки 



КО = К1 + К2 = 60 + 40 = 100 точки 

 

Комисията класира на първо място участникът ЕУРАТЕХ АУТО ООД с 100 т. 

 

 

Въз основа на гореизложеното комисията предлага на Възложителя да сключи 

договор за обществена поръчка с предмет: : „Доставка на нов лек автомобил за 

нуждите на Община Айтос”с класирания на първо място участник ЕУРАТЕХ АУТО 

ООД.  

 

Този протокол е съставен на 04.07.2018 год. 

 

 

 

Председател: …………П................. 

                Мариана Димова 

 

 

Членове: 
 

1. ..................П...............    2.        ................П................. 

Красимира Георгиева     Андон Костов 

 


