
П Р О Т О К О Л   

от дейността на комисията, назначена със заповед № З – 252 от 

13.08.2018г. за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти 

относно възлагането на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от 

ЗОП с предмет: „Доставка на два броя нови неупотребявани леки 

автомобили при условията  на  финансов  лизинг   за нуждите на МБАЛ 

„Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана”, чрез събиране на оферти с обява,  

публикувана в  профила на купувача на 24.07.2018г.. и в Регистъра за 

обществени поръчки с № 9078820 

 

Днес 13.08.2018г.,  комисия в състав:   
Председател:  1.             Заличено обстоятелство 

Членове:         2. 

3.                 съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.  

5.          във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

съгласно горепосочената заповед  се събра за да отвори, разгледа, оцени и 

класира  подадената оферта относно обществената поръчка с предмет: 

„Доставка на два броя нови неупотребявани леки автомобили при условията  

на  финансов  лизинг   за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, 

гр.Монтана”,  съобразно разпоредбите на Закона за обществени поръчки, 

ППЗОП  и условията обявени в обявата. 

На заседанието на комисията не присъстваха представител/и на 

участника, както и други лица. 

Председателя на комисията представи на комисията една оферта, 

регистрирана в деловодството на лечебното заведение с приложен списък, а 

именно, оферта подадена от „ОББ Интерлийз” ЕАД гр.София с вх.№ 81 от 

06.08.2018г.- 14:20ч. 

На основание чл.97, ал.2 от ППЗОП, след известяването на фирмата -  

подала оферта, всеки от назначената комисия декларира чрез писмена 

декларация обстоятелствата в съответствие с нормативните разпоредби.  

Комисията констатира, че   офертата е в запечатан непрозрачн плик, 

върху който са посочени наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция и предмета на поръчката.   

Председателя на комисията отвори офертата, която съдържа:  

- Списък на документите; 

 Представяне на участника – административни данни – Образец №1; 

 Декларации по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2; 

 Декларации по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП – Образец №3; 

 Декларация  подизпълнител – Образец №4; 

 Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС – Образец №5; 

 Декларация за конфиденциалност на офертата – Образец №7; 



 Декларация за липса на свързаност с друг участник и участие по 

обстоятелствата посочени в чл.44 от ЗОП – Образец №9; 

 Техническо предложение - Образец №10; 

-  Фотографско изображение на предлаганите МПС-тва, както и други  

документи, доказващи техническите характеристики – брошура, описание, 

документи, удостоверяващи гаранционния срок на производителя; 

 ЕД сертификат за съответствие;   

 Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора – Образец 

№6; 

 Декларация по чл.39, ал.3, т.1, буква „д“ от ППЗОП - Образец №8; 

- Ценово предложение – Образец №11 ; 

- Договор за финансов лизинг 

- Общи условия 

- Погасителен план. 

След обстойното разглеждане на документите в офертата, комисията  

установи, че същите съответстват на обявените условия на възложителя. 

 Техническото предложение също отговаря на условията на 

възложителя – срока за изпълнение на поръчката,  гаранционния срок, срок 

на валидност на офертата, плащане. 

 Техническата спецификация на оферираните автомобили, които са 

марка Дачия, модел Логан с година на производство 2018, е в  

съответствие с основните обявени условия на възложителя. 

Председателя на комисията обяви ценовото предложение за цялата 

поръчка на участника, което е в размер на 40 633.45 лева с включено ДДС 

( за лек автомобил Седан 19776.26 лева и за лек автомобил Комби 

20 857.19 лева) . 

Ценовото предложение отговаря на обявения финансов ресурс от 

възложителя, както и на условията. В предложената цена са включени: 

- Стойност на предлаганите МПС-та; 

- Такса за управление на лизинга; 

- Начислени лихви за целия период на лизинга; 

- Разходи за придобиване; 

- Оскъпяването за периода на лизинга; 

- Остатъчна стойност на придобиване на автомобила – не повече от 

10%. 

Комисията завери с подписите си представеното от участника ценово 

предложение.   

Представената  оферта отговаря на изискванията на възложителя и на 

разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.  

Поръчката ще се изпълнява с подизпълнител «ТИТ» ООД гр.Враца с 

ЕИК 106581232, за което са представени в офертата изискуемите документи. 

 

 



Въз основа н обявения критерий за оценка на офертата „най-ниска 

цена”, комисията единодушно оцени и класира на първо място офертата на 

ОББ Интерлийз” ЕАД гр.София. 

Комисията предлага на Възложителя за изпълнител на обществената 

поръчката с  предмет: „Доставка на два броя нови неупотребявани леки 

автомобили при условията  на  финансов  лизинг   за нуждите на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД гр.Монтана” да е  ОББ Интерлийз” ЕАД гр.София. 

С това комисията приключи  разглеждането, оценяването и 

класирането на подадената оферта относно обществената поръчка  с  

предмет: „Доставка на два броя нови неупотребявани леки автомобили при 

условията  на  финансов  лизинг   за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” 

АД, гр.Монтана”.  

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящия протокол (ведно с 

цялата документация), се предава на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 
КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1. 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    Заличено обстоятелство 

3.   съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП 

4.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

5. 

 

 

Получил протокола и документацията на:  16.08.2018г. 

 

                                   ОДОБРЯВАМ!   

                        
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5  

от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

Д-р Тодор Тодоров 
                                           Изпълнителен директор 


