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ПРОТОКОЛ 
 

 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 

възлагане на обществена поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI 

от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН", открито с 

обява на кмета на община Смолян № 05 от 01.12.2016 г., публикувана заедно с цялата 

документация на сайта на възложителя на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1771 - профил на купувача, за която обява на 

Портала за обществените поръчки е публикувана информация за публикувана в профила 

на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП под уникален 

код ID 9059357 

 

 

Днес, 16.12.2016 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на заповед № 33 от 16.12.2016 г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
 

Председател:  

ЕМИЛ ДУРСЕВ – директор на дирекция „АИО и ОМП“, в община Смолян. 

Членове: 

СИМЕОН ВЕЛИНОВ – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“, в община Смолян – 

правоспособен юрист магистър. 

РУМЕН РОМАНОВ – главен експерт дирекция „ИРТМПП“, в община Смолян. 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 от 

Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола по 

чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

  

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представената оферта 

всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

3. Комисията направи съобразно изготвения регистър на участниците и получените 

оферти следните констатации: 

3.1. Регистрирани предложения – 1 /един/ бр., както следва: 
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№ 

Наименование на участника Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 

предложението 

Час на 

получаване на 

предложението 

1. "ДИ ТИ АЙ СОЛЮШЪНС" ООД ДЛ009874 15.12.2016 г.   11:40 ч. 

 

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок. 

3.3. Представения плик е с ненарушена цялост. 

4. При отваряне на офертата не присъства представител на участника. 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложението на участника. Комисията обяви ценовото и техническото предложения. 

Членовете на комисията положиха подписите си върху техническото и ценовото предложения, 

след което комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

6. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТАТА НА 

УЧАСТНИКА: 

 

 

"ДИ ТИ АЙ СОЛЮШЪНС" ООД 

 

 

A. 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

 

1. 

 

ЦЕНА 

за изпълнение на доставката 

 

 

37 400 (тридесет и седем хиляди и 

четиристотин) лева без ДДС 

 

2. 

 

СРОК  

за изпълнение на доставката 

5 /пет / календарни дни, считани от 

подписване на договора за 

изпълнение и уведомяване на 

изпълнителя за наличието на 

сключен договор за финансиране на 

поръчката. 

  

3. 

 

Гаранционен срок на автомобила: 

 

 

3 /три/ години 

или 

100 000 км. пробег 

 

  

4. 

 

Гаранционен срок на батерията: 

 

 

5 /пет/ години  

 

 

Б. 

 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците, както и с изискванията на възложителя: 

 

По отношение на критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участника не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 

не е налице нередовност или фактическа грешка: 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи съгласно 

„УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА“ от ДОКУМЕНТАЦИЯТА за възлагане на 

обществената поръчка, неизменна част от обявата за възлагане на обществената поръчка и 

същите са редовни. Участникът е представил надлежно изготвена оферта по Образец №1 в 

съответствие с изискванията на ЗОП, Декларация по Образец №2, Документ, удостоверяващ че 

е производител или официален вносител/представител на производителя, чиито автомобили 

предлага (заверено копие на сертификат, договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг 
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документ). Участникът е представил надлежно изготвена оферта по Образец №1 в съответствие 

с изискванията на възложителя, съдържащ подробна информация за поръчката, икономическия 

оператор и съответствието с критерии за подбор, изготвен съгласно Образец № 1, с който е 

удостоверил: 

 съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в 

обявата за възлагане на обществената поръчка и „УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТАТА“ от ДОКУМЕНТАЦИЯТА за възлагане на обществената поръчка, неизменна 

част от обявата за възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.97, 

ал.5 от ППЗОП; 

Офертата на участника, включително в частта на техническото и ценовото предложения, 

е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

 Подробно участникът е описал основните технически характеристики на автомобила, 

който възнамерява да достави, като: клас; вид електродвигател; капацитет на батерията; пробег 

със заредена батерия; максимална скорост; време за бързо зареждане; време за пълно 

зареждане; габаритни размери; обем на багажника и всички те напълно отговарят на критериите 

заложени от възложителя в ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ от ДОКУМЕНТАЦИЯТА за 

възлагане на обществената поръчка, неизменна част от обявата за възлагане на обществената 

поръчка. Подробно участникът е описал: функционалното обзавеждане; безопасността; 

сигурността; мултимедията; и минималното обзавеждане с което ще разполага предлагания от 

него автомобил и всички те напълно отговарят на критериите заложени от възложителя в 

ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ от ДОКУМЕНТАЦИЯТА за възлагане на обществената 

поръчка, неизменна част от обявата за възлагане на обществената поръчка. Наред с това 

участникът е приложил подробен снимков материал на автомобила. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия на представената от участника оферта с изискванията на възложителя. 

Ценовото предложение на участника е съобразено с определения от възложителя 

финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията коректно и точно, без отклонения. 

Ценовото му предложение в процедурата е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, 

така и на тези, определени от възложителя. 

  

 7. След като беше определено съответствието на представената оферта както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към класиране на допуснатата оферта на 

участника: "ДИ ТИ АЙ СОЛЮШЪНС" ООД съгласно критерият за възлагане – най-ниска 

цена. 
 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадената оферта и изготвената справка, комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И : 
  

І. Класира единствения участник в производство по възлагане на обществена поръчка за 

доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с 

предмет: „ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН", както следва: 
 

Първо място: "ДИ ТИ АЙ СОЛЮШЪНС" ООД,  

с ЦЕНА за изпълнение на доставката:  

37 400 (тридесет и седем хиляди и четиристотин) лева без ДДС. 
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ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на обществена 

поръчка за доставка на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: „ДОСТАВКА НА НОВ ИЗЦЯЛО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН", класирания участник, както 

следва: 

 

 "ДИ ТИ АЙ СОЛЮШЪНС" ООД,  

 

като предлага на възложителя договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 

условия, обективирани от участника в предложението му: 

 

1. 

 

ЦЕНА 

за изпълнение на доставката 

 

 

37 400 (тридесет и седем хиляди и 

четиристотин) лева без ДДС 

 

2. 

 

СРОК  

за изпълнение на доставката 

5 /пет / календарни дни, считани от 

подписване на договора за изпълнение и 

уведомяване на изпълнителя за 

наличието на сключен договор за 

финансиране на поръчката. 

 

3. 

 

Гаранционен срок на автомобила: 

 

 

3 /три/ години 

или 

100 000 км. пробег 

 

 

4. 

 

Гаранционен срок на батерията: 

 

 

5 /пет/ години  

 

 

 

 

Комисията приключи работа 16.12.2016 г., като предаде протокола от своята работа на 

възложителя на 16.12.2016 г. в 16:00 ч. 

 

 

Комисия в състав: 

 

ЕМИЛ ДУРСЕВ 
 

/положен подпис/ 

 

СИМЕОН ВЕЛИНОВ 

 

/положен подпис/ 

 

РУМЕН РОМАНОВ 

 

/положен подпис/ 

 
 

 

 

                                                           /положен подпис и печат/ 

Дата: 16.12.2016г.  Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

 Кмет на община Смолян 
 

 


