
Р Е Ш Е Н И Е №  Р - 6 / 1 0 . 0 6 . 2 0 1 9 г .  

за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

специализирано превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания" по проект: 

"Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на 

българо-гръцкия трансграничен регион", с включена обосновка на мотивите, обословили 

избора: 

 

Във връзка с Покана Изх. № 0804-440/15.04.2019 за пазарни консултации на основание 

чл.44, ал. 1 от ЗОП и на основание отразени резултати в Протокол от 10.06.2019г. на Комисия, 

назначена със заповед № З-182/10.06.2019г. на Кмета на община Струмяни за разглеждане на 

постъпили независими оферти,  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирано 

превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания" по проект: "Предоставяне на 

здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия 

трансграничен регион",  както следва:  

 

№ Артикул 
Техническа 

спецификация 
Брой 

 Цена без 

ДДС 

ДДС 

20% 

Обща цена 

с ДДС 

 1 

 Специализирано 

превозно 

средство за 

транспортиране 

на хора с 

увреждания  - 

Микробус 

1.  Брой места: 8+1 
2.  Двигател: турбо 
дизел 
3.  Вид трансмисия / 
предавки / : 6-степенна 
ръчна скоростна кутия 
4.  Мощност на 
двигателя: до 129 к.с. 
5.  ESP - Програма за 
електронна стабилност - 
приспособима към товара 
6.  ABS - Система 
против блокиране на 
спирачките 
7.  BAS- спирачна 
помощ за аварийно 
спиране или еквивалент 
8.  Хидравлична 
спирачна система с 
двойна верига 
9.  Дискови спирачки 
на предния и задния мост 
10. 12V Контакт в 
отделението за багаж / 
товар 
11.  Имобилайзер 
12. Отопляеми задни 

 1  79 699.99 
 15 

940 
 95 639.99 



прозорци 
13. Триточкови колани 
за всички седалки с 
автоматично затягане 
14. Остъкление на 
пасажерската част  
15. Укрепени 
амортисьори 
16. Висок покрив 
17. Климатик 
18. Резервнa гума в 
пълен размер 
19.         Степен на 
екология - минимум евро 
5 (съгласно европейските 
стандарти за емисии) 
20. Двойна пътническа 
седалка 
21. Плъзгаща се врата 
отдясно 
22. Шина за 
закрепване на седалки 
23. Регистрация като 
МПС за превоз на пътници 
категория M1 
24. Индивидуални 
фиксирани седалки (2 бр.) 
- Две помощни 
дръжки 
-  Сгъваема 
подлакътна част 
25. Устойчиво 
покритие на пода 
26. Подова структура за 
монтаж на седалки и 
фиксиране на инвалидна 
количка / носилка 
27. Специализирано 
оборудване, 
сертифицирано за 2 бр. 
инвалидни колички: 
-  Специални ленти 
на пода за подреждане на 
2 бр. инвалидни колички 
-  Колани за 
осигуряване на инвалидна 
количка на пода - 
комплект от 2 бр. 
-  Инерционен 
триточков колан - 
комплект за 2 бр. 



инвалидни колички 
28. Полуавтоматична 
електроалуминиева 
платформа, вътрешно 
достъпна на задната врата 

30.  Въздушни 
възглавници за 
водача 

31.  Ел. Стъкла 
32. Гаранция –

минимум 48 
месеца, но не 
повече от 200000 
километра. 

 

 

 
ОБОСНОВКА НА МОТИВИТЕ, ОБОСЛОВИЛИ ИЗБОРА: 

Прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специализирано 

превозно средство (бус) с достъп за хора с увреждания" по проект: "Предоставяне на здравни 

грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен 

регион", е определена чрез прилагане на способа за пазарни консултации по смисъла на 

чл.44 от ЗОП. 

Комисия, назначена със заповед № З-182/10.06.2019г. на Кмета на община Струмяни, 

възоснова на подадените оферти, единодушно и без особено мнение на членовете от нейния 

състав, предлага разходите, обект на Пазарни консултации да се определят като се вземе 

предвид средна аритметична цена. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ПРИЕМА И ПОТВЪРЖДАВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА 

КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ ЗА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ, ИЗЛОЖЕНО В ПРОТОКОЛА ОТ 

ДЕЙНОСТТА Й. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/П*/ 

ЕМИЛ ИЛИЕВ  

Кмет на община Струмяни 

Забележка: подписите са заличени съгласно чл.2 от Закона за защита на личните данни. 

 

 

 

 


