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УТВЪРЖДАВАМ:…..п……… 
Милен Минчев 
Зам. - Кмет на община Каспичан 
Заповед за заместване № РД-25-422/06.08.2018г. 
Дата: 21.08.2018г. 

 
П Р О Т О К О Л   

 
за отваряне, разглеждане и оценка на оферти 

 
 

Днес, 20.08.2018 г., в 10.00 ч., в заседателната зала на Община Каспичан, се събра 
Комисия по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № 
РД-25-438/17.08.2018г. на Възложителя в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан 
Членове: 1. Красимир Янев – ел. техник; 
   2. Пламен Павлов – Общински съветник; 

със задача да отвори, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в обществена 
поръчка чрез събиране на оферти по реда на чл.186, във връзка с чл.20, ал.З, т.2 от ЗОП с 
предмет: „Доставка на употребяван автомобил –един брой специализиран автомобил – 
автовишка за нуждите на Община Каспичан“.  

Информацията, поместена в Портала за обществените поръчки на АОП, за 
публикуваната в профила на купувача Обява №12 от 06.08.2018 г., е с уникален код № 
9079296/06.08.2018г. 

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 
13.08.2018г., не постъпиха оферти. 

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП в Портала за обществени поръчки на АОП е 
публикувана и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти с уникален код № 9079604 от 14.08.2018г. В удължения на основание чл. 188, ал. 2 
от ЗОП срок, а именно до 17.00 часа на 16.08.2018г. постъпи една оферта. 

 
 
 

Входящ номер Наименование на юридическото или 
физическо лице или обединение 

Дата и час на 
предоставянето на 

офертата 
 

70-00-163 „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД 16.08.2018г. 16:23ч. 

 
Офертата за участие е получена от Председателя на комисията  с подписването на 

двустранно приемно -предавателен протокол.  
Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост, 

надписана, съгласно изискванията на Възложителя, с отразен върху нея входящ номер, 
дата и час на постъпване. 

На публичното заседание на комисията не присъства представител на участника. 
Членовете на комисията се запознаха със съдържанието на входящия регистър на 

офертите и подписаха декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП с вписване на личните си данни. 
Комисията пристъпи към отваряне на единствената представена оферта по реда на 

чл. 97 от ППЗОП, като Председателят обяви ценовото предложение на участника. 
Участникът е направил следното предложение: 
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1. Участник № „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД предлага: 
- Обща цена за доставка на употребяван автомобил –един брой 

специализиран автомобил – автовишка за нуждите на Община Каспичан в размер на 
36077.77 (тридесет и шест хиляди седемдесет и седем лева и седемдесет и седем 
стотинки) без включено ДДС. 

 
С това действие в 10:30 часа приключи публичната част на заседанието на 

Комисията. 
 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание и пристъпи към 
разглеждане на офертата и проверка съответствието й с изискванията на Възложителя, 
посочени в обявата и Техническата спецификация. 

I. Оферта вх.№ 70-00-163/16.08.2018 год. – постъпила от „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - 
ТРЕЙД“ АД съдържаща документи, както следва: 
1. ЕЕДОП – представен при спазване на изискванията на Възложителя, 

подписан с електронен подпис; 
2. Информационен лист – Образец № 1; 
3. Заявление за участие – Образец № 2; 
4. Списък на документите, съдържащи се в офертата – Образец № 3; 
5. Удостоверения за добро изпълнение – 2 бр; 
6. Сертификати – 2 бр. – Заверено копие; 
7. Удостоверение от ДАМТН – Заверено копие; 
8. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с 

дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – 
Образец № 5; 

9. Декларация за действителен собственик по чл. 6, ал. 2 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари – Образец № 6; 

10. Декларация за липса на свързаност с друг участник – Образец № 7; 
11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец № 

8; 
12. Декларация за срок на валидност на офертата – Образец № 9; 
13. Декларация – Образец № 10; 
14. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 11; 
15. Товарна диаграма и диаграма на стрелата; 
16. Снимки –8 броя; 
17. Регистрационен талон и превод от италиански език; 
18. Декларация за съответствие; 
19. Ценово предложение – Образец № 12; 
 

 Участникът „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД е представил всички 
необходими документи за подбор в обхват и съдържание, съгласно изискванията на 
Възложителя, посочени в Обявата и техническата спецификация. 

Участникът е представил техническо предложение, което съдържа всички 
изискуеми приложения и отговаря на минималните изисквания, поставени от 
Възложителя. 

Ценовото предложение на участника съдържа всички изискуеми приложения и 
същото отговаря на минималните изисквания, поставени от Възложителя. При 
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проверката му не се установиха аритметични грешки и/или несъответствия и/или 
неточности. 

След проверка съответствието на представената документация с изискванията 
към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, Комисията 
допуска Участникът „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД до оценка на представената 
оферта. 

 Комисията пристъпи към оценяване на единствения участник, съгласно 
методиката за оценка и класиране на оферти, която е икономически най - изгодна оферта 
съгласно чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - „оптимално съотношение 
между качество/цена“, и класира на Първо място единствения участник „БИ ЕМ 
ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД. 

 Комисията предлага на Кмета на Община Каспичан да възложи 
изпълнението на обществената поръчка с предмет: „Доставка на употребяван 
лекотоварен автомобил – тип самосвал за нуждите на Община Каспичан “ на участника, 
класиран на първо място, а именно: „БИ ЕМ ЛИЗИНГ - ТРЕЙД“ АД. 

Комисията приключи своята работа на 20.08.2018 г. в 16:00 ч. 
 

КОМИСИЯ:        
    Председател:…………п…………… 

        /Радостина Механджийска/ 
       Членове: 
         1………п………… 
          /Красимир Янев/ 
 

2………п………… 
          /Пламен Павлов/ 
 

Подписите са заличени на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП и чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


