
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

 ОБЩИНА ТРЪН 

       
П Р О Т О К О Л  № 2 

 

 

по член 72 във връзка с чл.68, ал.10 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, 07.06.2016 год., от 11:00 часа, на закрито 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. 

 

 

Комисията извърши повторен обстоен анализ на съдържащите те 

документи в Плик № 1 „Документи за подбор”, при преценката си за условията за 

подбор и допустимост, предвид изискванията на Възложителя, зададени в 

обявлението, Комисията, 

 

ДОПУСКА до разглеждане по същество на документите в ПЛИК № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” Участник № 1 – „ЕЛИТ КАР” ООД, 

град Варна. 

 
Комисията продължи работата си с разглеждането на плика с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката”. 

 

„Предложението за изпълнение на поръчката” приложено в Плик № 2 на 

участника е изготвено по образец, съгласно изискванията на Възложителя. В същото 
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участника гарантира, че е в състояние да изпълни поръчката качествено в съотвествие с 

изискванията на Възлоожителя. Доставката на автомобила, ще бъде придружена от 

следната техническа документация: Удостоверение за индивидуално оборудване на 

ново превозно средство от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ЕО 

сертификат за сътвествие превозни средства, гаранционна книжка, сервизна книжка, 

инструкция за експлоатация на български език, фактура издадена от участнвика, 

приемно-предавателен протокол, застраховка „Граждаанска отговорност“ транцитен 

талон до регистрирането в КАТ, екотакса+декларация към нея от вносителя.  

Предлага да извърши доставката за срок от тридесет календарни дни.  

Предлага пълна гаранция на всички възли и агрегати, включително на двигателя 

и трансмисията, без ограничение в пробега – 36 месеца. 

Приема всички разходи по отстраняването на гаранционни дефекти (чрез 

отстраняване на гаранционен проблем, извършване на ремонт и/или замяна на 

дефектирали части и устройства), както и транспортирането на автомобила от 

местоположението му при Възложителя до сервиз и обратно по време на предложения 

гаранционен срок, да бъдат за негова сметка. Приема по време на гаранционния срок и 

при реализиране на гаранционната си отговорност, да осигурим влагането само на 

оригинални резервни части. Предлага срок за отстраняване на гаранционен дефект -  

тридесет дни при получена рекламация относно възникване на гаранционно събитие. 

Декларира, че доставяния автомобил ще бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал. 2 от 

Закона за движението по пътищата, с обезопасителен триъгълник, аптечка, 

пожарогасител, светлоотразителна жилетка, да се придружава от необходимите за 

регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за 

експлоатация на български език. 

 Към техническото предложеение участника е приложил Техническа 

характеристика на предлагания автомобил. Параметрите на техническата 

характеристика отговарят на изискванията на Възложителя. Участника е приложил и 

следните допълнителни доказателства: Технически лист на автомобила и снимков 

материал.  

 

На основание чл. 69а, ал. 1 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата 

обществена поръчка), Комисията допуска до отваряне на ПЛИК № 3 „Предлагана 

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

 

Комисията насрочи следващо заседание на 10.06.2016г. от 11.30ч. в сградата на 

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

администрация гр. Трън, заседателна зала на коeто ще бъдат отворени и оповестени 

ценовите предложения на допуснатите участници, за което направи публично 

обявление на „Профила на купувача” който представлява обособена част от 

електронна страница на община Трън и за който е осигурена публичност и пълно 

приложение в съответствие с разпоредбите на чл. 22б от Закона за обществените 

поръчки (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка). 

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 
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достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква нотариална заверка 

на пълномощното. 

 

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

във връзка с чл.69а, ал. 1 от ЗОП на 07.06.2016г. 

 

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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