
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

 ОБЩИНА ТРЪН 

       

Р Е Ш Е Н И Е 
 

   № РД-05-004/21.06.2016 г. 

 

за класиране на участниците и определяне на  

изпълнител на обществена поръчка 

 

Подписаният по-долу Станислав Николов Кмет на община Трън, с адрес 

гр.Трън, пл. „Владо Тричков” №1, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 1 и 

ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм., но приложим спрямо настоящата 

обществена поръчка) и като приемам констатациите и изводите отразени в подписани 

от членовете на комисията Протоколи /Протокол № 1 от 12.05.2016г., Протокол № 2 от 

07.06.2016г. и Протокол № 3 започнат на 10.06.2016г. и завършен на 16.06.2016г./ от 

дейността на комисията назначена със Заповед № РД-05-271/12.05.2016г. на Кмета на 

община Трън за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

по Закона за обществените поръчки 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“ открита 

с Решение №РД-05-216/11.04.2016г. на Кмета на община Трън за откриване на открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и публикувано 

обявление в регистъра на агенцията по обществените поръчки под № 00147-2016-0003.  

 

 

След като се запознах подробно с офертите на участниците и протоколите от 

работата на комисията и установих, че всички действия на комисията са 

законосъобразни и в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на Възложителя, 

поради което съм приела нейната работа.  

 

ОБЯВЯВАМ: 

 

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за оценка „най-

ниска предложена цена” в следния ред: 

 

I. Класираните участници: 

 

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

и 

ОПРЕДЕЛЯМ 

за  изпълнител на обществената поръчка, участника класиран на първо 

място: 

„ЕЛИТ КАР” ООД, град Варна. 
 



 

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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Участникът е класиран на първо място тъй като е представил оферта, 

отговаряща на условията на възложителя, както и предложената цена за изпълнението 

на поръчката не надхвърля прогнозната такава. 

 

 

II. Отстранени участници и мотиви за тяхното отстраняване – съгласно 

чл.73, ал.2 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка):  

НЯМА 

 

III. Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертите 

са изложени в Протоколи / Протокол № 1 от 12.05.2016г., Протокол № 2 от 07.06.2016г. 

и Протокол № 3 започнат на 10.06.2016г. и завършен на 16.06.2016г./ изготвени и 

подписани от комисията. Решенията в посочените протоколи са взети с единодушие от 

членовете на комисията.  

 

IV. На основание чл. 73, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата 

обществена поръчка), настоящото решение в тридневен срок от издаване му да се 

публикува в профила на купувача, заедно с протоколите на комисията при условията на 

чл. 22б, ал. 3 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена поръчка) и да 

се изпрати на участниците в същия ден. 

 

V. Гаранциите за участие в процедурата да бъдат освободени при условията и по 

реда на чл. 61 и 62 от ЗОП (отм., но приложим спрямо настоящата обществена 

поръчка). 

 

 Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на 

конкуренцията, гр. София 1000, бул. „Витоша” 18, телефон: 02/935-61-13, електронна 

поща: cpcadmin@cpc.bg. 

  

 На основание чл. 120, ал. 5, т. 4 от Закона за обществените поръчки, жалбата 

може да бъде подадена в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение. 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ...........П........................ 

  КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН 

                               /СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ/ 
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