
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

 ОБЩИНА ТРЪН 

       
П Р О Т О К О Л   № 3  

 

по член 72, ал.1 от Закона за обществените поръчки 

 (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка) 

 

 

От дейността на Комисия, назначена със Заповед № РД-05-271/12.05.2016г. на Кмета на 

община Трън, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получени оферти в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на 

специализирано транспортно средство за хора с увреждания, Бюджетно перо 6.1 по 

Договор BG05M9OP001-2.002-0141-C001, Проект „В подкрепата на правото на 

независим живот” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г.“, публикувана в Регистъра за обществени поръчки на Агенцията 

за обществени поръчки под № 00147-2016-0003 на 11.04.2016г. 

 

Днес, 10.06.2016 год., от 11:30 часа, на открито публично заседание в Община 

Трън, гр. Трън, пл. "Владо Тричков" №1 – Сградата на общинска администрация Трън, 

Административна зала – І-ви етаж – заседателна зала, се събра комисия в състав: 

Председател:  

Цветислава Цветкова – зам. кмет на община Трън; 

       

      Членове:  
   1. Инж. Евгения Такова – Директор дирекция „УТОСИП“ в община Тръ 

 2. Милен Георгиев - юрист в община Трън; 

 3. инж. Румяна Младенова – Ръководител Проект „В подкрепата на правото на 

независим живот”; 

 4. Снежанка Кокинова – ст. специалист „счетоводител” в община Трън. 

 

На публичното заседание по отваряне на ценовите оферти не присъства 

представител на участника. 

 

Председателят на комисията даде думата на един от членовете на комисията, 

който запозна присъстващите с разпоредбата на чл.69а, ал. 1 от ЗОП (отм., но 

приложим спрямо настоящата обществена поръчка), а именно, че пликът с цената, 

предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не 

се отваря, както и че съгласно ал. 2 от същия член, когато критерият е икономически 

най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е 

разгледала офертите и е извършила оценяване по всички други показатели, което е 

отразено в подписан от членовете на комисията протокол. В конкретният случай 

критерият е най-ниска предложена цена.  

 

Комисията констатира, че плик №3 на допуснатият участник, съдържащ ценово  

предложение е запечатан с ненарушена цялост, подписани от трима членовете на 

комисията. 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG05M9OP001-2.002-0141-C001 „В подкрепата на 

правото на независим живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Община Трън носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския 

съюз или на Министерството на труда и социалната политика.   
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 Комисията пристъпи към отваряне на плик №3 на допуснатият Участник № 1 – 

„ЕЛИТ КАР” ООД, град Варна. 

 

Комисията пристъпи към преглед на предложените от Участник № 1 – „ЕЛИТ 

КАР” ООД, град Варна ценова оферта за изпълнение на предмета на настоящата 

обществена поръчка. Комисията констатира следното: 

Комисията констатира, че в плик № 3 – „Предлагана цена” на Участник № 1 – 

„ЕЛИТ КАР” ООД, град Варна се съдържа „Ценово предложение” – по образец. 

Участник № 1 – „ЕЛИТ КАР” ООД, град Варна, е представил ценово 

предложение в което е предложил цена в размер на 53 686 лв. без ДДС. Всички 

документи в ценовото предложение бяха подписани от членовете на комисията. 

 

С оповестяването на предложените цени на участниците приключи публичната 

част от заседанието на комисията. 

 

Комисията констатира, че участника е спазил изискването на възложителя да не 

се предлага цена, по-висока от прогнозната стойност. 

 

 

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 След направените констатации от ценовото предложения на участника, 

комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение, съгласно критерият най-

ниска предложена цена.  

 

Тъй като е подадена само една оферта и същата удовлетворява изискванията на 

възложителя относно нейната цена и с оглед на горното и на основание разпорените на 

ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка), комисията класира 

участника, както следва:  

1-во място -  Участник № 1 – „ЕЛИТ КАР” ООД, град Варна с цена за 

изпълнението на поръчката в размер на 53 686 лв. без ДДС. 

 

 

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 71, ал. 

3 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка), комисията 

класира участниците в настоящата процедура по следния начин: 

 

1-во място - Участник № 1 – „ЕЛИТ КАР” ООД, град Варна. 

 

Предвид горе- изложеното, Комисията 

 

РЕШИ: 

 

Предлага за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Закупуване на 

специализирано транспортно средство за хора с увреждания, Бюджетно перо 6.1 по 

Договор BG05M9OP001-2.002-0141-C001, Проект „В подкрепата на правото на 



 

Този документ е създаден в рамките на проект BG05M9OP001-2.002-0141-C001 „В подкрепата на 

правото на независим живот”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Община Трън носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия 

документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския 

съюз или на Министерството на труда и социалната политика.   
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независим живот” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г.“. 

 Участник № 1 – „ЕЛИТ КАР” ООД, град Варна. 

 

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 72, 

във връзка с чл. 71 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка) 

на 16.06.2016 г.  

 

Комисията упълномощава Председателят да предаде протоколите и цялата 

документация на Възложителя за вземане на решение по чл.73 от ЗОП (отм., но 

приложим спрямо настоящата обществена поръчка). 

 

 

 

 

 

 

КОМИСИЯ:       

 

                          Председател:   * ..............П......................... 

                                                          /Цветислава Цветкова/     

 

 

 

 

 

 

Членове: 1. *...............П..........................                            2. *..............П.......................... 

                        /Инж. Евгения Такова/                                          /Милен Георгиев/ 

 

 

 

 

 

 

                3. *.............П............................                             4. *.................П........................ 

                        /инж. Румяна Младенова/                                  /Снежанка Кокинова/ 

 

 

 

 

 

 

 

* Заличена информация на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД. 
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