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ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ    /П/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

ИА „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 

 

П Р О Т О К О Л 

от заседание на комисия, назначена със заповед № 14-00-60/29.05.2015 г. на изпълнителния 

директор на ИА „Железопътна администрация“ 

 

 Днес, 10.06.2015 г. в 10.00 ч. в зала 517 на ИА „Железопътна администрация“ се проведе 

публично заседание на комисия, назначена със заповед № 14-00-60/29.05.2015 г. на изпълнителния 

директор на ИА „Железопътна администрация“ относно получаване, разглеждане и оценка на 

оферти за избор на изпълнител чрез публична покана по процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с 

предмет: „Доставка на 1 бр. нов лек автомобил за нуждите на ИА „Железопътна администрация“. 

 

 На заседанието присъстваха: 

 Председател: 

 Васил Ненов – Главен счетоводител на ИАЖА; 

 Членове: 

 Ясен Зарев – Старши експерт в Дирекция ГДЖИ; 

 Елица Василева – Старши юрисконсулт на ИАЖА. 

 Контролиращ изпълнението на заповедта: 

 Даниел Неделков – Главен секретар на ИАЖА. 

 

 ИА „Железопътна администрация“, като възложител на обществена поръчка с публична 

покана № 9042289 при АОП извършва избор на изпълнител за доставка на 1 бр. нов лек автомобил 

за нуждите на ИА „Железопътна администрация“, чрез събиране на оферти. 

 В определения краен срок за подаване на оферти – 17.00 ч. на 09.06.2015 г. – е постъпила 

една оферта в 16.21 ч. с вх. № 10-18-33/09.06.2015 г. от „Киа Моторс България“ АД, ЕИК 

130917582, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 144, тел.: 

02 9628402, факс: 02 962 84 05, e-mail: sales@kiq.bg, представлявано от Храбрин Иванов Иванчев, в 

качеството му на изпълнителен директор. 

 На проведеното публично заседание не присъстваха упълномощени лица на участника, 

представители на средствата за масово осведомяване и други лица. 

 След получаване на офертата членовете на комисията представиха декларации за 

обстоятелствата по чл. 101г, ал. 2 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП. 

 Комисията констатира и се убеди, че офертата е подадена в запечатан непрозрачен плик. 

Председателят отвори плика и обяви ценовото предложение и списъка на съдържащи се офертата 

документи, които са: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

2. Оферта от „Киа Моторс България“ АД; 

3. Техническо предложение от „Киа Моторс България“ АД; 

4. Ценова оферта; 

5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от ЗОП; 
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7. Удостоверение изх. № 20150113160129/13.01.2015 г. при Агенция по вписвнията; 

8. Копие на БУЛСТАТ с идентификационен код № 130917582м 

9. EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY; 

10. Сертификат за Система за управление на качеството ISO 9001:2008 – на български и 

английски език; 

11.   Сертификат за съответствие ISO 9001:2008 на български и английски език; 

12. Писмо с номер: OUTEE-015-02-3345 на М. К. Чунг, Вицепрезидент на бизнес група 

„Източна Европа и Общност на независимите държави“ - на български и английски език; 

13.   Техническа спецификация; 

14. Референции; 

15. Пълномощно на Николай Дачев Христов. 

 

Комисията извърши проверка за комплектност и пълнота на подадената оферта и 

представените документи към нея с изискванията, посочени в публичната покана и приложенията 

към нея и констатира, че: 

1. Всички изискуеми документи са налични в офертата на участника. 

2. Всички документи са подписани от изпълнителния директор и са подпечатани с печат на 

дружеството. 

3. Техническото предложение към офертата и представените документи са в съответствие и 

покриват изискванията, посочени в „Техническото задание“ на възложителя. 

 

Комисията извърши изчисление по методиката за оценка на офертите, приложена към 

публичната покана. Комплексната оценка на „Киа моторс“ АД получена на база на посочените 

стойности в Ценовото предложение на кандидата е 100 точки. 

 

КО n = П1 n + П2 n + П3 n 

n – пореден номер на участника 

 

КО –  Комплексна оценка, максимален брой точки – 100. 

П1 n – Предложена цена от n
ти  

участник, максимален брой точки – 60. 

П2 n – Предложени години фабрична гаранция, максимален брой точки – 30. 

П3 n –  Срок за изпълнение на доставката, максимален брой точки – 10. 

 

КО Киа моторс = 60 точки от П1  + 30 точки от П2 + 10 точки от П3 

Във връзка с гореизложеното, комисията  

РЕШИ: 

 

 На основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП, предлага на възложителя да утвърди протокола от 

работата на комисията и да определи за изпълнител на поръчката с предмет „Доставка на 1 бр. нов 

лек автомобил за нуждите на ИА „Железопътна администрация“ с единствения участник в 

процедурата „Киа Моторс България“ АД. 

 

Настоящият протокол е изготвен на основание чл. 101г, ал. 4 от ЗОП. 

 

 

Васил Ненов  /П/               Елица Василева   /П/ 

 

Ясен Зарев   /П/ 


