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на Комисия за разглеждане на постъпилите оферти за обществена поръчка чрезобява по реда на глава ХХУ1 от ЗОП с предмет :„Доставка чрез закупуване на
един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАПОО“

Комисията е определена със Заповед Ме 337/11.08.2016г. на г-жа Марияна
Павлова, заместник-председател на НАПОО, изрично упълномощено лице със
Заповед Не 12 / 08.01.2016 г. на председателя на НАПОО -инж. Емилияна
Димитрова.

Състав на Оценителната комисия:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Недялка Тошкова Николова- външен експерт,
вписана в списъка , поддържанот АОП, с квалификация юрист;

и членове:
1. инж. Николай Йорданов Николов - главен експерт в НАПОО, с

квалификация инженер технолог;
2. Еди Кирагос Фесчиян - гл. счетоводител в НАПОО, с квалификация

икономист.
3. инж. Атанас Ненов Атанасов - с квалификация „Двигатели с вътрешно

горене”.
4. Генади Владимиров Генадиев - шофьор НАПОО, с квалификация

средно- специално образование.

Комисията се събра на публично заседание на 11.08.2016 г. в 09:00 ч. за
отваряне и разглеждане на постъпилите оферти за провеждане на открита
процедура е гореописания предмет.
Срокът за получаване на оферти за участие в процедуратае удължен съгласно
чл.188, ал.2 от ЗОП, като от 04.08.2016г., кандидатите са можели да подават
оферти до 10.08.2016г. ,до 17:30 ч. съгласно Информация за публикувана в
профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3
от ЗОП.

В установения краен срок за получаване на оферти, съгласно предаден протокол,
подписан от председателят на комисията, е постъпила само една оферта.

„ЕУРАТЕК“ ООД, гр. София, п.к. 1220, ул. „хан Кубрат“ Мз 27, Иван
Милев, с изрично пълномощно от управителя на дружеството Иван Ангелов
Тодоров, е вхЛе 01/03.08.2016г.

В залата не присъства представител на участника.
Същото обстоятелство е отразено в присъствен формуляр.
След запознаване с протокола за подадената оферта, всеки член от

комисията , подписан собственоръчно декларация за липсата на обстоятелствата
по чл.103,ал.2 от ЗОП.

Комисията започна разглеждане на подадената оферта и установи следното:
1. Участник „ЕУРАТЕК“ ООД,

Констатира се наличието в запечатаната опаковка плик с надпис „документи
за подбор“ и отделен запечатан плик „предлагани ценови параметри“ .

Председателят оповести съдържанието на плика с документите за подбор.
Трима от членовете на комисията, подписаха собственоръчно техническото
предложение на участникаиплика с надпис „предлагани ценови параметри“.



След обстоен преглед и анализ на ПРСДСТаВСНИТС

участниците, комисията е 5 гласа „ЗА“, реши:

Участникът ОТГОВЗРЯ на ВСИЧКИ ПОСТдВСНИ УСЛОВИЯ ОТ

документи от

ВЪЗЛОЖИТСЛЯ, В

това ЧИСЛО ТСЗИ за ДОПУСТИМОСТ И ТСХНИЧССКИ ИЗИСК8аНИЯ, касаещи предмета на
поръчката.
ПОКАЗА Изискване на Възложителя

ТЕЛ

1. Тип на Седан да
автомоб
ила

2. Брой 4+1 да
места

3. 1. Дължина - Мин. 4800 мм 4 861 мм
Габарит
и 2. Ширина - Мин. 1800 мм 1 864 мм без огледалата

2 031 мм с огледала

3. Височина - не повече от 1500 мм 1468 мм

4. 1. Дизелов, Четири -цилиндров да
Двигател „2. Горивна система - турбо дизел комън реил да

3. Емисии на СО; (г/км) - не повече от 140 г/км 119г/км

4. Обем не по-малко от 2000 куб. см. 2000 куб. см.

5. Екологична норма: ЕПКО 6 ЕПКО 6

6. Мощност: Не по-малко от 105 И” 110 НУ
7. Брой клапани - 16 бр. 16

8. Брой цилиндри - 4бр 4

9 катализатор на отработилите газове да
10. Филтър за твърди частици да
11.Старт - стоп система, система за рекурперация на да
сирачната енергия

5. Обем Не по-малък от 50 л. 66 л.
на
резервоа
ра

6. Разход . в градски условия не повече от 8л 5.3 л./100 км.
на о в извънградски условия при 90 Кит/11 не повече 4.1л./100 км.
гориво от 6л
при 100
км . комбинирано - не повече от 7 п 45 Л"/ 100 КМ“



пробег:

7. Ходова 1. Колесна формула - предно предаване да
част 2. Скоростна кутия - автоматична шестстепенна да

3. Вид спирачна система хидравлична да
4. Сервоусилвател на спирачките да
5. Гуми - размер Мин 16“ 16“

6. Ел. усилвател на волана да
7. АВБ + спирачен асистент да
8. ЕВВ - система за разпределение на спирачното да
усилие или подобна
9. АБК - тракшън контрол или подобна да
10. МЗК - контрол на въртящият момент или да
подобна
11. ЕЗР - елекронна стабилизираща програма или да
подобна

8. Купе 1. Широчина - Мин. 1450 мм 1572 мм
2. Врати- 4 бр. да
3. Места за сядане 4+1 да
4. Климатизация - двузонов климатроник да
5. Фабрична озвучителна система да
6. Предни и задни електрически стъкла да
7. Въздушни възглавници за водача и пътника ДО да
водача
8. Странични въздушни възглавници да
9. Странични въздушни възглавници - завеси да
10. Въздушна възглавница за коленете на водача Да

11. Постелки купе да
12. Алармена инсталация с централно заключване с да
дистанцинно управление
13. Ляти алуминеви джанти да
14. Темпомат (круиз контрол) да
15. Фарове за мъгла е функция за осветяване на да
ъгъла на завой

да16. Автоматични светлини
да17. Подгряване на дюзите на съкломиячното у-во

18. Сензори за паркиране отзад с графична да
визуализеция на дисплея на радио СВ

да19. Цвят металик
да20. Електрически огледала с подгряване и сгъване



да
21. Система за навигация

9. Крик, светлоотразителен триъгълник и да
Допълни Задължителния комплект аптечка и принадлежности
телно за първа помощ;
оборудва
не Автомобилът при доставката да е оборудван с два да

КОМПЛЕКТ?! колела - СДИН ЛСТНИ И ВТ0рИ ЗИМНИ

Предложен срок за доставка - 60 календарни дни, считано от датата на
подадената от Възложителя заявка за доставка след сключване на договор за
изпълнение.

Комисията пристъпи към отваряне на ценовата оферта на участника:
предложената цена е 46 650.00 лв. (четиридесет и шест хиляди шестстотин и
петдесет лева) без включен ДДС или 55 980.00 лв. с включен ДДС.
Комисията с 5 гласа „за“ реши:
Предлага на възложителя да сключи договор с предмет: „Доставка чрез
закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАПОО“ с
„ЕУРАТЕК“ ООД, ЕИК 040341244, гр. София, п.к. 1220, ул. „Хан Кубрат“ Не
27, представлявано от Иван Ангелов Тодоров - управител, при предложена цена
за доставка 46 650.00 лв. (четиридесет и шест хиляди шестстотин и петдесет
лева) без включен ДДС

Настоящият протокол, заедно доклада и цялата документация следва да
се предаде на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден
следва да се изпрати на участника и да се публикува на профила на купувача
на основание чл. 97, ал.4 от ППЗОП.

Председател: :
0119“ ЮЧМ М1“

%ИЪ/ЙЪММ (”им
Членове:

/ %мл ашсг/
%А (Ммм Гид/!;

Дата: 11.08.2016 г.


