
 

П Р О Т О К О Л  

за определяне на стойността на заявените разходи за изпълнение на проект: "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 възложител Община Струмяни с включена 

обосновка за мотивите, обусловили избора: 

Днес, 10.06.2019г.  на основание Заповед №З-182/10.06.2019г. на кмета на община Струмяни и 

във връзка с обявени пазарни консултации по реда на чл.44 от ЗОП за определяне на стойността 

на заявените разходи за: "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", запазена по реда 

на чл. 12 от ЗОП, от 11:00 часа в сградата на общинска администрация, с.Струмяни се събра 

комисия в състав: 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

1. Анна Бистричка – юрист на община Струмяни; 

и членове: 

1. Мария Ангелова - специалист в дирекция „ МПОСООСФСТРЗО“ в отдел ТСУ в 

община Струмяни; 
2. Василка Панкова – ст. експерт в дирекция „ МПОСООСФСТРЗО“ в община 

Струмяни; 

Председателя на Комисията получи от деловодството на община Струмяни постъпилите 

оферти във връзка с пазарните консултации и пристъпи към тяхното разглеждане. 

Комисията констатира, че до 17:00ч. на 25.04.2019г. има постъпила 1 (една) оферта, 

подадена от: 
1.Оферта вх. № 66ф-155/04.06.2019г., подадена от "Авто Инженеринг Холдинг Груп" 

ЕООД; 

Комисията установи, че няма постъпили оферти след крайния срок. 

Председателят на комисията разясни, че съгласно публикуваната Покана за събиране на 

оферти, чрез прилагане принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП, участниците са 

представили оферта във връзка с отправеното запитване за определяне  стойността на заявените 

разходи за: "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". 

Комисията пристъпи към проверка на подадените оферти, по реда на тяхното 

постъпване, както следва: 

 
√ ЗА УЧАСТНИК №1 - "Авто Инженеринг Холдинг Груп" ЕООД: 

 



 Комисията установи, че участникът е приложил в офертата си всички изискуеми 

документи по приложени към поканата образци. Участникът е вписан в Търговския регистър 

към Агенцията по вписвания. Срокът на валидност на офертата, предложен от участника е 90 

(деветдесет)  дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.  

 Общата предложена цена от участника е 79 699.99 лева (словом: седемдесет и девет 

хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки) без включен 

ДДС или 95 639.99 лева (словом: деветдесет и пет хиляди шестстотин тридесет и девет лева 

и деветдесет и девет стотинки) с включен ДДС. 

 

 

 

Комисията разгледа получените оферти и констатира следното: 

Предлагани ценови параметри: 

№ 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 
прозорци 
13. Триточкови колани 
за всички седалки с 
автоматично затягане 
14. Остъкление на 
пасажерската част  
15. Укрепени 

 1  79 699.99 
 15 

940 
 95 639.99 



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. 

 

 

 

 

На база критерий за определяне стойността на разхода за определяне на стойността на 

заявените разходи за изпълнение на проект: "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" комисията взе решение  да отправи предложение към Възложителя прогнозната 

стойност на разхода да бъде 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 

10.  Брой места: 8+1 

11.  Двигател: турбо 
дизел 
12.  Вид трансмисия / 
предавки / : 6-степенна 
ръчна скоростна кутия 
13.  Мощност на 
двигателя: до 129 к.с. 
14.  ESP - Програма за 
електронна стабилност - 
приспособима към товара 
15.  ABS - Система 
против блокиране на 
спирачките 
16.  BAS- спирачна 
помощ за аварийно 
спиране или еквивалент 
17.  Хидравлична 
спирачна система с 
двойна верига 
18.  Дискови спирачки 
на предния и задния мост 
25. 12V Контакт в 
отделението за багаж / 
товар 
26.  Имобилайзер 

 1  79 699.99 
 15 

940 
 95 639.99 



27. Отопляеми задни 
прозорци 
28. Триточкови колани 
за всички седалки с 
автоматично затягане 
29. Остъкление на 
пасажерската част  
30. Укрепени 
амортисьори 
31. Висок покрив 
32. Климатик 
33. Резервнa гума в 
пълен размер 
34.         Степен на 
екология - минимум евро 
5 (съгласно европейските 
стандарти за емисии) 
35. Двойна пътническа 
седалка 
36. Плъзгаща се врата 
отдясно 
37. Шина за 
закрепване на седалки 
38. Регистрация като 
МПС за превоз на пътници 
категория M1 
39. 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 

33.  Въздушни 
възглавници за 
водача 

34.  Ел. Стъкла 
35. Гаранция –

минимум 48 
месеца, но не 
повече от 200000 
километра. 

 

 

 
 

 

Настоящият протокол се състави на 10.06.2019г. и се подписа от председателя на 
комисията и от нейните членове, както следва: 

 

ПРЕДСТЕДАТЕЛ: 

Анна Бистричка: /П*/ 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Мария Ангелова:/П*/ 

2. Василка Панкова: /П*/ 

 

 

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

 

 

 

 


