
Професионална гимназия “Велизар Пеев” 
гр.Своге, ул. “Отец Паисий” №9, тел. 0726/98844, е-mail: pg_vpeev@abv.bg 

 

П Р О Т О К О Л  

 

Днес, 20.09.2017г., комисия назначена със Заповед №39-2/18.09.2017г. на 

директора на Професионална гимназия „Велизар Пеев“, гр. Своге, издадена на 

основание чл.17, ал.1 и чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.97 от ППЗОП и във връзка с обявена 

обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП чрез „събиране на оферти 

с обява“ № 38-1 от 05.09.2017г., с предмет на поръчката: „Доставка на транспортни 

средства за реализиране на проект „Модернизиране на системата на професионалното 

образование“ в Професионална гимназия „Велизар Пеев“ по две обособени позиции: 

1. Обособена позиция 1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус и 

2. Обособена позиция 2: Доставка на 1 (един) брой електрически скутер.“ 

в състав:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Николова Петрова – заместник-директор АСД 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Петя Василева Грозданова – главен счетоводител 

2. Георги Петров Кръстанов – организатор стопански дейности 

се събра в 13:00 часа в зала №5 (клуб „Кариера“) в сградата на Професионална гимназия 

„Велиар Пеев“, гр. Своге, за да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти 

за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

транспортни средства за реализиране на проект „Модернизиране на системата на 

професионалното образование“ в Професионална гимназия „Велизар Пеев“ по две 

обособени позиции: 

1.Обособена позиция 1: Доставка на 1 (един) брой пътнически микробус и 

2.Обособена позиция 2: Доставка на 1 (един) брой електрически скутер.“ 

В първоначално определения срок за получаване на оферти, а именно до 17:00 

часа на 13.09.2017г. няма посъпили оферти и съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП срокът за 

получаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 18.09.2017г.  

Председателят на комисията прие постъпилите оферти, за което подписа 

протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и обяви, че в законоустановения срок съгласно 

документацията за участие и обявата, е постъпила една оферта, по обособена позиция 1 

и нито една по обособена позиция 2. 

Няма подадени оферти след изтичане на крайния срок. 

 При отваряне на офертата не присъства представител на участника. 

След получаване на офертата от Възложителя, председателят и членовете на 

комисията подписаха декларация по чл. 103, ал.2 от ЗОП. 
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За обособена позиция 1, получената оферта е от  „АУТО ФРАНС 3000“ ЕООД, 

гр. София 1510, ул. „Резбарска“ №5 – с Вх.№52/18.09.2017г., 10:30 часа за обособена 

позоция 1. 

За обособена позиция 2 няма постъпили оферти.  

Подадената оферта е от АУТО ФРАНС 3000“ ЕООД. Тя е в непрозрачна опаковка 

и съдържа документи за подбор по обособена позиция 1: Доставка на 1 (един) брой 

пътнически микробус. 

На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, комисията отвори офертата и оповести 

ценовото предложение на участникът: 

За изпълнение на обществената поръчка участникът „АУТО ФРАНС 3000“ 

ЕООД предлага цена от 41 660,00 (четиридесет и една хиляди шестотин и шестдесет) 

лева без ДДС. 

С оглед на гореописаното и извършените действия, приключи публичната част 

от заседанието на комисията. 

На закрито заседание, комисията продължи своята работа и пристъпи към 

проверка на документите за съответствието с изискванията, поставени от Възложителя 

в обявата.  / тук мисля, че е по-добре да се изброят представените документи – 

декларации, техническо предложение и др./ 

Участникът по обособена позиция 1 е предложил да изпълни доставка по 

обособена позиция 1 на един брой пътнически микробус – марка RENAULT Traffic 

PG1E2 212 H6. 

Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника. 

Комисията установи, че участникът „АУТО ФРАНС 3000“ ЕООД е представил, 

попълнил и оформил, според изискванията на Възложителя всички изискуеми 

документи. 

Предвид констатираното, комисията приема, че офертата на участника отговаря 

на изискванията на Възложителя заложени в документацията за участие в обявата, и 

единодушно взе решение да допусне участника до класиране. 

С оглед критерия за оценка, най-ниска цена, наличието само на една оферта и 

след извършеното разглеждане и съпоставка на представената оферта по предварително 

обявените условия от Възложителя комисията: 

РЕШИ 

1. За обособена позиция №1 „Доставка на един брой пътнически микробус“ 

класира на I-во място: „АУТО ФРАНС 3000“ ЕООД. 

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с предмет „Доставка 

на един брой пътнически микробус“ с участника  „АУТО ФРАНС 3000“ ООД, ЕИК 

131179602, с адрес за кореспонденция: гр. София 1510, ул. „Резбарска“ №5, тел.: 

02/4082777. 

2. За обособена позиция 2 – доставка на един брой електрически скутер, съгласно 

чл.191, ал.1, т.1, Възложителят да пристъпи към Покана до определени лица като 

първоначалните условия на поръчката остават непроменени. 



 Комисията приключи своята работа на 20.09.2017г. в 16:00ч. и представи 

протокола на Възложителя за утвърждаване. 

 

КОМИСИЯ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Катя Николова Петрова /П/ 

/подпис/ 

ЧЛЕНОВЕ: 1. Петя Василева Грозданова  /П/ 

/подпис/ 

2. Георги Петров Кръстанов  /П/ 

/подпис/ 

 

УТВЪРДИЛ: 

СТАНЧО АТАНАСОВ 

Директор на ПГ „В. Пеев“ 

 

 

* /П/ заличаването на данни в протокола е извършено на основание чл. 2 от Закона за 

защита на личните данни 


