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УТВЪРДИЛ: /п./ 

 

ИНЖ. БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ КРЪСТЕВ 

И.Д. Директор на ОП „Организация и контрол на транспорта“ – община Пловдив, 

съгласно заповед № 18 ОА 1760/01.08.2018 г. на кмета на община Пловдив и   

длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № 18 ОА 1593/12.07.2018 г. 

на кмета на община Пловдив 

ДАТА: 

 

Д О К Л А Д  

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП 

 

От комисия, назначена със заповед № 652/29.08.2018 г. на възложителя 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ, 

 

     С настоящото Ви представяме отчет за извършената работа от комисия, назначена с 

Ваша заповед № 652/29.08.2018 г., за провеждане на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, с предмет: „Доставка на употребявани автомобили – 4 (четири) 

леки и 1(един) лекотоварен за нуждите на ОП „Организация и контрол на транспорта” – 

община Пловдив” по пет обособени позиции“: ОП № 1 - Доставка на 1 (един) 

употребяван лек автомобил за извършване на ежедневен контрол на работата на 

светофарните уредби от отдел БД; ОП № 2 - Доставка на 1 (един) употребяван лек 

автомобил за извършване на ежедневен контрол на дейностите по полагане на 

хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и ремонтни дейности на 

техническата инфраструктура от отдел БД; ОП № 3 - Доставка на 1 (един) употребяван 

лек автомобил за извършване подмяна ролките на билетните автомати, находящи се в 

автобуси, по спирки и в обществени сгради, както и за извършване на проверки по 

сигнали от  граждани от отдел ОКОТ; ОП № 4 - Доставка на 1 (един) употребяван лек 

автомобил за извършване на ежедневен контрол на общественото осветление и 

празничното осветление от отдел ОО и ПО; ОП № 5 - Доставка на 1 (един) употребяван 

лекотоварен автомобил за извършване на ремонтни дейности по мрежата на 

общественото осветление и празничното осветление от отдел ОО и ПО, открита от 

възложителя с Решение № 1058/24.07.2018 г., уникален номер на поръчката в РОП: 

00267-2018-0080. 

 І. В изпълнение на заповед № 652/29.08.2018 г., комисията, назначена за 

разглеждане и оценка на офертите, проведе своето заседание в редовен състав, както 

следва:  
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   Председател: инж. И. Н. – главен експерт ККТ в ОП „Организация и контрол на 

транспорта” - община Пловдив.  

  Членове:  

       1. Г. Г. – механик в ОП „Организация и контрол на транспорта” - община Пловдив;  

       2. Т. В. – главен юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“ при община 

Пловдив. 

 

ІІ. Заседанието на комисията се проведе при спазване разпоредбите на ЗОП и 

ППЗОП, като работният процес протече по следния начин: 

На дата 29.08.2018 г., от 10:30 часа, в ОП „Организация и контрол на транспорта“ – 

община Пловдив, гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 274, ет. 3, заседателна зала, бе 

проведено първото и единствено заседание на комисията за отваряне на постъпилите 

оферти за участие в обществената поръчка.  

       На заседанието на комисията не присъства представител на участника. 

Комисията констатира, че съгласно регистъра по чл. 48, ал. 1 ППЗОП, до 17:15 часа 

на 28.08.2018 г. е постъпила една оферта, съответно от: “БОРЕЙ“ ЕООД, вх. № 

1999/24.08.2018 г., 09:47 часа; 

       След получаване и запознаване със списъка с участниците /регистъра/, 

председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, 

след което комисията започна своята работа. 

 

       IIІ. Комисията пристъпи към отваряне на получената оферта.  

Предвид предварително обявеното условие, че при разглеждане на офертите ще се 

прилага чл. 104, ал. 2 от ЗОП, действията на комисията са в съответствие с 

разпоредбата на чл. 61, т. 1 и т. 2 от ППЗОП.  

Офертата на “БОРЕЙ“ ЕООД е представена в запечатана непрозрачна опаковка  с 

ненарушена цялост. Участникът е посочил, че подава оферта за всички обособени 

позиции. След отварянето й се констатира, че опаковката съдържа поотделно 

комплектовани документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и опис на 

представените документи. 

  Председателят на комисията оповести съдържанието на опаковката, включително 

предложението на участника по съответните показатели за оценка на офертите, както 

следва: 

        По обособена позиция 1: Срок за изпълнение на доставката 1 /един/ ден. 

        По обособена позиция 2: Срок за изпълнение на доставката 1 /един/ ден. 

        По обособена позиция 3: Срок за изпълнение на доставката 1 /един/ ден. 

        По обособена позиция 4: Срок за изпълнение на доставката 1 /един/ ден. 

        По обособена позиция 5: Срок за изпълнение на доставката 1 /един/ ден. 

 

        По обособена позиция 1: Цена за доставка на 1 употребяван автомобил марка 

„Сузуки“, модел „SX4“ – 6666.00 лв. /шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева / 

без вкл. ДДС. 
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         По обособена позиция 2: Цена за доставка на 1 употребяван автомобил марка 

„Фолксваген“, модел „Голф“ –5833.00 лв. /пет хиляди осемстотин тридесет и три лева/ 

без вкл. ДДС. 

         По обособена позиция 3: Цена за доставка на 1 употребяван автомобил марка 

„Тойота“, модел „Корола Версо“ – 8333.00 лв. /осем хиляди триста тридесет и три лева/ 

без вкл. ДДС. 

         По обособена позиция 4: Цена за доставка на 1 употребяван автомобил марка 

„Тойота“, модел „Авенсис“ – 5833.00 лв. /пет хиляди осемстотин тридесет и три лева/ 

без вкл. ДДС. 

         По обособена позиция 5: Цена за доставка на 1 употребяван автомобил марка 

„Пежо“, модел „Бипер“ – 6666.00 лв. /шест хиляди шестстотин шестдесет и шест лева/ 

без вкл. ДДС. 

 Тримата членове на комисията подписаха техническите и ценови предложения на 

“БОРЕЙ“ ЕООД. 

 С това приключи публичната част от заседанието на комисията. 

 

  IV. Комисията продължи своята работа като пристъпи към разглеждане на 

техническите и ценови ценови предложения на участника, относно съответствието му с 

предварително обявените условия на обществената поръчка, при което установи 

следното: 

  Техническите и ценови предложения на “БОРЕЙ“ ЕООД са изготвени в 

съответствие с образците предоставени към документацията на обществената поръчка. 

Техническите и ценови предложения на участника отговарят на предварително 

обявените условия на възложителя. 

 

  V. Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника. Настоящата 

обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за 

възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на 

цената, както и на показател, включващ качествен аспект, свързан с предмета на 

обществената поръчка. 

 На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка на 

офертата. 

КО = П1 + П2  

където: 

 П1 е показател „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“  

 П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

 

       По обособена позиция № 1: КО = П1 - 40 + П2 – 60 = 100 т. 

 По обособена позиция № 2: КО = П1 - 40 + П2 – 60 = 100 т. 

 По обособена позиция № 3: КО = П1 - 40 + П2 – 60 = 100 т. 

 По обособена позиция № 4: КО = П1 - 40 + П2 – 60 = 100 т. 

 По обособена позиция № 5: КО = П1 - 40 + П2 – 60 = 100 т. 
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VI. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, 

за съответствие с изискванията за личното състояние, на участника. 

   еЕЕДОП е предоставен на оптичен носител и е цифрово подписан от задълженото 

лице по смисъла на чл. 40 ППЗОП.  

   Участникът е декларирал, че няма да използва подизпълнители при изпълнение на 

поръчката. 

   Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на трети лица при 

изпълнение на поръчката. 

   В офертата си участникът е декларирал липсата на основанията за отстраняване, 

посочени в обявата за обществената поръчка. 

   Съгласно представените документи и информация в еЕЕДОП, участникът 

“БОРЕЙ“ ЕООД е в съответствие с изискванията към личното състояние. 

       Предвид обстоятелството, че “БОРЕЙ“ ЕООД е единствен участник и съответно 

подадената от него оферта е оценена с максимален брой точки за всяка обособена 

позиция и е в съответствие с предварително обявените условия на поръчката, както и с 

изискванията за личното състояние, комисията класира участникът “БОРЕЙ“ ЕООД 

на първо място по всяка обособена позиция.  

       Комисията предлага на възложителя да определи за изпълнител на обществената 

поръчка и да сключи договор с участника класиран на 1-во място по всяка обособена 

позиция. 

С това в 12:00 ч. на 29.08.2018 г., комисията приключи своята работа. 

     В изпълнение чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият доклад се предава на 

възложителя на дата 29.08.2018 г. заедно с цялата документация и всички документи, 

изготвени в хода на работа на комисията, за утвърждаване. 

 

Председател: инж. И. Н. /п./ 

Членове:  

 Г. Г. /п./ 

 Т. В. /п./ 


