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Европейски социален фонд 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

Проект "Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община 
Венец" 

№ BG05M9OP001-2.040-0048-C01 
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                               
 
УТВЪРЖДАВАМ:…..……п………. 
Милена Недева 
Кмет на община Каспичан 
Дата: 03.09.2019г. 

 
П Р О Т О К О Л   

 
за отваряне, разглеждане и оценка на оферти 

 
 

Днес, 02.09.2019 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-25-467/02.09.2019г. на Възложителя в състав: 

Председател: Радостина Механджийска – Юрисконсулт на Община Каспичан; 
Членове:  
1. Валери Камбуров – Началник отдел „МДТ“; 
2. Станко Митев – Шофьор - изпълнител; 

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.3, т.2 от ЗОП с 
предмет: „Доставка на нов лек автомобил за предоставяне на мобилни, 
интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и 
възрастни хора“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0048-C01 "Предоставяне на 
патронажна грижа на територията на Община Каспичан и Община Венец", 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  

Информацията, поместена в Портала за обществените поръчки на АОП, за 
публикуваната в профила на купувача Обява №6 от 15.08.2019 г., е с уникален код № 
9091469/15.08.2019г. 

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 
26.08.2019г., постъпиха по – малко от три оферти, а именно: 

 

Входящ номер Наименование на юридическото или 
физическо лице или обединение 

Дата и час на 
предоставянето на 

офертата 
 

70-00-234 „ОМНИКАР АУТО“ ООД 23.08.2019г. 15:18ч. 
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70-00-236 „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД 26.08.2019г. 15:30ч. 

 
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 № 9091872 от 27.08.2019г. В удължения на основание чл. 188, ал. 
2 от ЗОП срок, а именно до 17.00 часа на 30.08.2019г. постъпиха общо следните оферти: 

 

Входящ номер Наименование на юридическото или 
физическо лице или обединение 

Дата и час на 
предоставянето на 

офертата 
 

70-00-234 „ОМНИКАР АУТО“ ООД 23.08.2019г. 15:18ч. 

 
70-00-236 „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД 26.08.2019г. 15:30ч. 

 
Офертите за участие са получени от Председателя на комисията  с подписването на 

двустранно приемно -предавателен протокол.  
Офертите са представени в запечатани непрозрачни опаковки, с ненарушена 

цялост, надписани, съгласно изискванията на Възложителя, с отразен върху тях входящ 
номер, дата и час на постъпване. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на 
участниците. 

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 офертите по реда на чл. 97 от ППЗОП, като 
Председателят обяви ценовите предложения на участниците:  

 
„ОМНИКАР АУТО“ ООД – 20000 лв. без ДДС или 24000 лв. с ДДС. 
„АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД -  19959,17 лв. без ДДС или 23951 лв. с ДДС. 
 
С това действие в 10:15 часа приключи публичната част на заседанието на 

Комисията. 
Комисията продължи своята работа на закрито заседание и пристъпи към 

разглеждане на офертите и проверка съответствието й с изискванията на Възложителя, 
посочени в обявата и Техническата спецификация. 

I. Оферта вх.№ 70-00-234/23.08.2019 год. – постъпила от „ОМНИКАР 
АУТО“ ООД, съдържаща документи, както следва: 
1. Съдържание на офертата; 
2. Магнитен носител, съдържащ Декларация по чл. 192 ал. 3 от ЗОП и 

Електронен каталог Dacia Logan MCV; 
3. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата 

поръчка; 
4. Удостоверение за добро изпълнение; 
5. Заявление за участие - Образец № 1; 
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6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 3; 
7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици - Образец № 5; 

8. Ценово предложение - Образец № 6; 
9. Техническо предложение - Образец № 7; 
10. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 
Образец № 8; 

 
 Участникът „ОМНИКАР АУТО“ ООД 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 
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 „ОМНИКАР АУТО“ ООД до класиране на представената 
оферта. 

 
 

II. Оферта вх.№ 70-00-236/26.08.2019 год. – постъпила от „АЛИАНС АУТО 
ВАРНА“ ООД, съдържаща документи, както следва: 
1. Опис на представените документи; 
2. Заявление за участие - Образец № 1; 
3. Декларация по чл. 192 ал. 3 от ЗОП 
4. Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на настоящата 

поръчка; 
5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП - Образец № 3; 
6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици - Образец № 5; 

7. Ценово предложение - Образец № 6; 
8. Техническо предложение - Образец № 7; 
9. Снимков материал; 
10. Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - 
Образец № 8; 

 
 Участникът „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД е представил всички 
необходими документи за подбор в обхват и съдържание, съгласно изискванията на 
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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 
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 „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД до класиране на представената 
оферта. 
 

 Комисията пристъпи към класиране на участниците съгласно избрания критерий 
за оценка е икономически най - изгодна оферта съгласно чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 70, 
ал. 2, т. 1 от ЗОП - „най – ниска цена“, и извършва следното класиране:  

 
Първо място -  „АЛИАНС АУТО ВАРНА“ ООД, който е предложил цена в 

размер на 19959,17 лв. без ДДС или 23951 лв. с ДДС. 
Второ място  - „ОМНИКАР АУТО“ ООД, който е предложил цена в размер 

на 20000 лв. без ДДС или 24000 лв. с ДДС. 
 
 
Комисията предлага на Кмета на Община Каспичан да възложи изпълнението на 

обществената поръчка с предмет: „Доставка на нов лек автомобил за предоставяне 
на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с 
увреждания и възрастни хора“ по проект № BG05M9OP001-2.040-0048-C01 
"Предоставяне на патронажна грижа на територията на Община Каспичан и 
Община Венец", финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020б на участника, класиран на първо място, а именно: „АЛИАНС 
АУТО ВАРНА“ ООД. 
 

Комисията приключи своята работа на 02.09.2019 година в 11:50 часа. 
 
 
КОМИСИЯ:  
 
Председател:…………п…………… 

/Радостина Механджийска/ 
Членове: 

1………п………… 
/Валери Камбуров/ 
 
2………п………… 

 /Станко Митев/ 
 
 

Подписите за заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП. 
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