
ПРОТОКОЛ №2 
 

 Днес, 14.06.2018 г., в 15.00 часа, комисия назначена със Заповед №РД-04-219 от 

22.05.2018 г. на Кмета на Община Костенец, се събра в Заседателната зала на Общински 

съвет-Костенец - гр. Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2, за провеждане на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка при условията на 

финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите на Община Костенец”, 

открита с Решение №РД-04-137 от 12.04.2018 г. на Кмета на Община Костенец, в 

следния състав: 

Председател: Георги Трайков Янакиев – секретар на Община Костенец. 

 Членове:  

 1. инж. Георги Тошев Тодоров – младши експерт „Организационно-

мобилизационна подготовка, гражданска защита и класифицирана информация;  

 2. Виолетка Петрова Нейчева – старши експерт „Счетоводител”.  

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно     

чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

Комисията направи следните 

 

К О Н С Т А Т А Ц И И : 

 

1. Участник, на който е указано допълнително представяне на документи -          

1 (един). 

2. Участник, представил допълнително документи – 1 (един), както следва: 

„НАР“ ООД, с ЕИК 126634404 

3. Допълнително представените документи, с вх.№92-Н-53 от 11.06.2018 г. на 

Община Костенец, са постъпили в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

получаване на предходния протокол от участника. 

  

След вече направените и протоколирани констатации по отношение наличието и 

редовността от формална страна на представените от участника документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и изтичане на 

срока за представяне на допълнителни документи, комисията пристъпи към проверка на 

съответствието на документите, включително допълнително представените, с 

изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

Наличието и редовността на представените от участника документи по чл. 39,    

ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, включително 

допълнително представените, и съответствието с минималните административни, 

финансови и технически изисквания за допустимост са, както следва: 

От „НАР“ ООД, с ЕИК 126634404, са представени всички изискващи се 

документи и те са редовни от формална страна. 

 

Въз основа на направените констатации комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Допуска до разглеждане и оценка на техническото предложение в 

офертата на участник, който отговаря на изискванията за подбор, както следва: 

„НАР“ ООД, с ЕИК 126634404 

  

ІІ. Разглеждане и оценка на техническото предложение в офертата на 

допуснатия участник „НАР“ ООД, с ЕИК 126634404 в обществена поръчка с предмет: 



„Доставка при условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за нуждите 

на Община Костенец”. 

  

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническата оферта 

на участника, комисията провери дали същото е подготвено и представено в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 

техническите спецификации.  

В заседание, проведено на 19.06.2018 г., комисията на пристъпи към разглеждане 

на техническото предложение на допуснатия участник, свързано с изпълнението на 

поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията 

изисквания. 

Методика за комплексна оценка. 

Показателите и относителната тежест на всеки един от показателите при критерий 

за възлагане оптимално съотношение качество/цена за определяне на икономически най-

изгодната оферта са, както следва:  

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са: 

 Предлагана доставна цена (ПДЦ) – максимален брой точки 60; 

 Гаранционен срок (ГС) – максимален брой точки 20; 

 Срок за доставка (СД) – максимален брой точки 20. 

 

1. Показател 1 (П1) – Предлагана доставна цена (ПДЦ) – 60 точки: 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложена най-ниска 

доставна цена – 60 точки. 

Участниците получават точки съгласно формулата: 

К1 =  Пцmin/ПЦ участник *60 

Където:  

Пцmin – най-ниската предложена доставна цена за изпълнение на поръчката  

ПЦ участник – предложената доставна цена на съответния участник. 

2. Показател 2 (П2) – Гаранционен срок (ГС) – 20 точки: 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложена най-дълъг 

гаранционен срок – 20 точки. 

Участниците получават точки съгласно формулата: 

К3 = ГС участник/ГС max *20 

Където:  

ГС участник – предложеният гаранционен срок от съответния участник 

ГС max – най-дългият предложен гаранционен срок. 

Забележка: Гаранционният срок тече от датата на приемане на доставката 

след регистрацията в КАТ и подписване на протокол за регистрация. 

Минималният гаранционен срок следва да е не по-малък от 24 месеца. 

3. Показател 3 (П3) – Срок за доставка (СД) – 20 точки: 

Максимална относителна тежест получава офертата с предложена най-кратък 

срок за доставка – 20 точки. 

Забележка: Не се допуска срокът на доставка да се предлага в дробни числа 

(предлага се само в цели числа). Максималният срок за доставка е до 90 (деветдесет) 

календарни дни от датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо от 

Възложителя. 

Участниците получават точки съгласно формулата: 

К4 = СДmin/СД участник *20 

Където:  

СДmin – най-краткия предложен срок за доставка 

СД участник – предложеният срок за доставка на съответния участник 

           Общата комплексна оценка (КО) се формира по следната формула: 

            КО = П1 + П2 + П3  



Съдържание на техническото предложение на участника: „НАР“ ООД, с              

ЕИК 126634404    

Представеното от участника „Предложение за изпълнение на поръчката“ - Образец  

№ 3 е редовно по съдържание и форма и отговаря на изискванията на Възложителя. 

Участника предлага, както следва: 

1. Гаранционен срок – 24 /двадесет и четири/ месеца, без ограничение на пробега 

от датата на продажбата.  

2. Срок за доставка – 5 /пет/ работни дни, считано от датата на подписване на 

договора за изпълнение. 

 

Оценка на техническото предложение представено от участника: „НАР“ ООД  

1. Показател П2 - Гаранционен срок (ГС) 

По този показател СД - участника получава 20 точки. 

2. Показател П3 - Срок за доставка (СД). 

По този показател ГС - участника получава 20 точки. 

 

Окончателно решение и класиране на участника преди отваряне на ценовото 

предложение. 

 

За попълване на таблицата с оценките на участника преди отваряне на Ценовото му 

предложение /ПЛИК2/ е приложена формулата за определяне на Комплексна оценка 

както следва: 

Комплексна оценка (КО), КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на всеки участник, се 

получава по формулата: 

КО = П1 + П2 + П3  

Където, 

Показател 1 (П1) – Предлагана доставна цена (ПДЦ) – 60 точки; 

Показател 2 (П2) – Гаранционен срок (ГС) – 20 точки; 

Показател 3 (П3) – Срок за доставка (СД) – 20 точки. 

 

НЕ СЕ ОЦЕНЯВА КЪМ МОМЕНТА 

Показател 1 (П1) – Предлагана доставна цена (ПДЦ) – 60 точки; 

 

Определяне окончателната оценка на участника :  „НАР“ ООД     
Показател „ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ” 

a) Технически показатели  ТП = П2 + П3   

П2 – Гаранционен срок – максимум 20 точки; 

П3 – Срок за доставка – максимум 20 точки. 

Участник 
П2 – Гаранционен 

срок (ГС) 

П3 – Срок за 

доставка (СД) 

Технически 

показатели 

/ П2 + П3/ 

„НАР“ ООД 20 точки 20 точки 40 точки 

 

Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” участника 

„НАР“ ООД, с ЕИК 126634404.   

 

След като комисията единодушно реши, че представеното „Техническо 

предложение” от допуснатия до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” 

участник отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за 

участие и присъди посочените оценки, същата на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки определи място, дата и час за ново 

публично заседание, на което да бъде отворен плика с ценовото предложение на 



участника, а именно – 28.06.2018 г. от 10.00 часа, в Голяма заседателна зала на 

Общински съвет, на 4 етаж в административната сграда на община Костенец на адрес: 

гр. Костенец, община Костенец, ул. ”Иван Вазов” №2. Така определените дата, час и 

място да бъдат доведени до знанието на участника в процедурата, като е препоръчително 

той да бъде уведомен чрез писмо с обратна разписка, удостоверяваща приемането на 

съобщението.  

 

С това заседанието на комисията на комисията за разглеждане на подадената 

оферта в открита процедура по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки с 

предмет: „Доставка при условията на финансов лизинг на нов 4х4 лек автомобил за 

нуждите на Община Костенец”, открита с Решение №РД-04-137 от 12.04.2018 г. на 

Кмета на Община Костенец, приключи на 19.06.2018 г. в 12.45 часа. 

  

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации 

и решения не са заявени особени мнения.  

 

За така свършената своя работа, комисията състави настоящия протокол. 

   

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: 

 Георги Трайков Янакиев  .................../П/................ 
             (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

и членове:  
 инж. Георги Тодоров  ............../П/......................  

       (заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

   Виолетка Петрова Нейчева           ................/П/..................... 
(заличен подпис чл.2, ал. 1 от ЗЗЛД) 

 

 

  
 


