
Комисия:1/п/  2 /п/, 3./п/., 4./п/, 5./п/ 

По точка Първа: 

          Членовете на комисията пристъпиха към отваряне на Плик №3-„Предлагана 
цена“ на допуснатия участник. 
          Комисията отвори запечатания, непрозрачен и с ненарушена цялост Плик №3 
„Предлагана цена“ на  участника „Венци Шумен” ЕООД  и оповести , че същия 
съдържа ценово предложение, коректно попълнено и в съответствие с приложения 
образец към утвърдената документация. 

         Участникът е направил следното Ценово предложение: 

Цена за доставка на описаният в техническото ни предложение един брой 
употребяван лек автомобил , както следва: 
       Предлагана цена за доставка на лек автомобил Марка LEXUS , Модел: GS 300 
President: 29900,00 /двадесет и девет хиляди и деветстотин / лева без ДДС 

Цена* - крайна за възложителя, с включени: 
- цена на автомобила; 
- всички приложими данъци; 
-всички разходи по доставката на автомобила до административната сграда на ТП 

ДЛС „Шерба“, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7; 
- всички разходи по прехвърляне и узаконяване на автомобила пред органите на 

КАТ;  
- всички разходи по прехвърляне на собствеността, вкл. нотариални такси. 
- данък МПС за годината на доставка; 
- всички задължителни застраховки за срок една календарна година, считано от 

датата на доставка; 
-продуктова (еко) такса (в приложимите случаи); 
- митни сборове (в приложимите случаи); 

 

          По точка Втора: 

          Комисията закри заседанието в 11.15 часа. 

 

ЧЕТВЪРТО  /ЗАКРИТО/ ЗАСЕДАНИЕ 

 / проведено на 11.08.2015г. от 11.20 часа / 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно 
изискванията на ЗОП: 

1. Разглеждане на закрито заседание на допуснатите оферти и оценяване в 
съответствие с предварително обявените критерии. 

2.  Класиране на участниците. 

3. Приключване работата на комисията, закриване на заседанието и предаване  
на протокола и цялата документация на възложителя. 

 

 



Комисия:1/п/  2 /п/, 3./п/., 4./п/, 5./п/ 

 По точка Първа: 

             Преди да пристъпи към оценяване на офертите, комисията извърши съпоставка 
на предложените от участниците предложения с числово изражение,  във връзка с 
разпоредбите на чл.70, ал.1 от ЗОП, и констатира, че не са налице предпоставките на 
същия, още повече , че е налице единствен участник, допуснат до участие в откритата 
процедура. 

Комисията пристъпи към оценяване на офертите, съгласно предварително 
обявените от възложителя критерии, а именно: 

 
1. Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е “Най – ниска 
предложена цена” 

По точка Втора: 

Комисията премина към класиране на подадените финансови предложения и взе 
единодушно следното решение: 

ПРЕДЛАГА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 
            За  :       „Доставка , осъществена чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван лек 
автомобил за нуждите на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“,  
открита с Решение №139/12.06.2015г на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, упълномощен 
да проведе процедурата със Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба, 
във вр със Заповед №288/02.12.2014г. на директора на „СИДП” ДП Шумен“ 

Класира на първо място: 

         Оферта №1 от „Венци Шумен” ЕООД, ЕИК 200580416 ,  седалище и адрес на 
управление: гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №12, представлявано от Управител 
Венцислав Василев Маринов ,  тел 054 874340, 054 874342, Е-майл: shumen@venci.bg,  
с вх.№ 1700/24.07.2015г.. при ТП ДЛС Шерба, получена в 10.55 часа  

       Предлагана цена за доставка на лек автомобил Марка LEXUS , Модел: GS 300 
President: 29900,00 /двадесет и девет хиляди и деветстотин / лева без ДДС 

Цена* - крайна за възложителя, с включени: 
- цена на автомобила; 
- всички приложими данъци; 
-всички разходи по доставката на автомобила до административната сграда на ТП 

ДЛС „Шерба“, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.”Шерба” №7; 
- всички разходи по прехвърляне и узаконяване на автомобила пред органите на 

КАТ;  
- всички разходи по прехвърляне на собствеността, вкл. нотариални такси. 
- данък МПС за годината на доставка; 
- всички задължителни застраховки за срок една календарна година, считано от 

датата на доставка; 
-продуктова (еко) такса (в приложимите случаи); 
- митни сборове (в приложимите случаи); 
 



Комисия:1/п/  2 /п/, 3./п/., 4./п/, 5./п/ 

По точка Трета:Предлага на възложителя да сключи договор с класирания на първо 
място участник , съгласно направеното от същия предложение. 

        
        Комисията единодушно взе решение и предлага на възложителя, при 
утвърждаването на настоящия протокол без изрични разпореждания, изискването на 
чл.73, ал.4 от ЗОП да бъде изпълнено по следния начин: 

-  чрез публикуване/изпращане за публикуване на настоящия протокол и 
приложенията към него в профила на купувача от съответното длъжностно лице в ТП 
ДЛС Шерба. 

   Комисията закри заседанието си и чрез нейния председател инж.Слави Златинов, 
предаде настоящия протокол и цялата документация на възложителя. 

   Настоящият протокол се състави и подписа в един екземпляр . Към протокола 
съхраняващ се в ТП ДЛС Шерба неразделна част са всички описани в него документи , 
офертите на участниците , ведно с цялата събрана в хода на процедурата документация.  

 
КОМИСИЯ: 

Председател:  
инж.Слави Златинов- /п/ 
Секретар: 
Валя Стойчева- /п/ 
Членове: 
1.Илина Стоянова- /п/ 
2.Тотьо Тотев - /п/ 
3. Павел Стаматов - /п/ 
 
Долуподписаната Русанка Панайотова, изпълняваща длъжност Техн.секретар и 
Личен състав в ТП ДЛС Шерба  на „СИДП” ДП Шумен, приемам от инж.Слави 
Златинов, председател  на Комисията, документацията по обявяването и 
провеждането на поръчката и представения за утвърждаване от възложителя 
протокол , отразяващ дейността на комисията. 
 
Приемането и предаването се извърши в 13.30 часа на 11.08.2015г. 
 
Предал: /п/                                                   Приел: /п/ 
 /инж.Сл.Златинов/                           /Р. Панайотова/ 
 
 Днес 11.08.2015г. долуподписаният в качеството си на зам.директор на ТП ДЛС 
Шерба,  УТВЪРЖДАВАМ настоящия протокол. Изискването на чл.73, ал.4  от 
ЗОП бъде изпълнено съгласно предложението на комисията. След утвърждаването 
му, настоящия протокол да се предаде незабавно на отговорното длъжностно лице. 
                                   
Зам.директор на ТП ДЛС ШЕРБА /п/ печат 

        /инж. Р.Радев / 
Упълномощен да проведе процедурата със  
Заповед №404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба 


