
ПРОТОКОЛ № 1 

Днес 14.11.2014 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 68, 
ал. 1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-1854/14.11.2014 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена 
поръчка, чрез провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка на микробус за 
нуждите на Регионална Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново и на 
лек автомобил за нуждите на Дирекция „Строителство и устройство на територията" в 
Община Велико Търново, по обособени позиции" и публикувано обявление № 627129 от 
дата 03.10.2014 г., с уникален номер 00073-2014-0038 в регистъра на АОП 

КОМИСИЯ в състав. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция СУТ в Община Велико 

Търново 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Иван Александров - Директор на РНБ «П.Р.Славейков» - Велико Търново; 
2. Десислава Йонкова - Директор дирекция „Правна" в Община Велико Търново; 
3. Илка Тодорова - Главен счетоводител на Дирекция «Култура и туризъм»; 
4. Инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 
5. Събин Събев - външен експерт от Списъка по чл. 19, ал.2, т.8 от ЗОП с УНЕ BE - 24; 
6. Сашо Кахърков — шофьор. 

РЕЗЕРВНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ: 
Инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-

мобилизационна подготовка" в Община Велико Търново; 
Инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново; 
Иван Александров - Директор на РНБ «П.Р.Славейков» - Велико Търново; 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Калина Иванова - Заместник - Директор на РНБ «П.Р.Славейков» - Велико Търново; 
2. Олга Петърчева - Началник отдел ПО в Община Велико Търново; 
3. Даниела Владимирова - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 
4. Мариана Варнева - Юрисконсулт в отдел ПО в Община Велико Търново; 
5. Елена Стоянова - Счетоводител в Дирекция «Култура и туризъм»; 
6. Инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община 

Велико Търново; 
7. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО; 
8. Николина Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 
9. Грета Маринова - Старши експерт в отдел ОП; 
10. Даниела Дойнова - Старши експерт в отдел ОП; 
11. Стефан Стефанов - Старши експерт в отдел ИТО. 

Поради отсъствието на Инж. Динко Кечев - Директор на Дирекция СУТ в Община 
Велико Търново, неговото място бе заето от Инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ТИ в 
Община Велико Търново. Поради отсъствието на Илка Тодорова - Главен счетоводител на 
Дирекция «Култура и туризъм», нейното място бе заето от Елена Стоянова - Счетоводител в 
Дирекция «Култура и туризъм». Поради отсъствието на Сашо Кахърков - шофьор, неговото 
място бе заето от Инж. Иван Иванов - Главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в 
Община Велико Търново. 

Преди започване на работа членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал.1, 
т.1, т.2, т.З и т.4 чл. 35, ал.2 от ЗОП. 

Комисията пристъпи към отваряне на офертите, разглеждане и опис на 
съдържанието им. Комисията извърши действията, стриктно придържайки се към 
изискванията на чл. 68, ал.4 и ал.5 от ЗОП. Постъпили са две оферти, както следва: 



I. Оферта c вх. № 5300-6723/12.11.2014 г. в 14:23 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа" № 27, тел. 0621615777, 0887 870794; е-
mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, ЕИК 104056734, за позиция № 1 
Доставка на микробус за нуждите на Регионална Народна библиотека „П. Р. 
Славейков" - Велико Търново; 

II. Оферта е вх. № 5300-6724/12.11.2014 г. в 14:24 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа" № 27, тел. 0621615777, 0887 870794; е-
mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, ЕИК 104056734, за позиция № 2 
Доставка на лек автомобил за нуждите на Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 

I. Оферта с вх. № 5300-6723/12.11.2014 г. в 14:23 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа" № 27, тел. 0621615777, 0887 870794; е-
mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, ЕИК 104056734, за позиция № 1 
Доставка на микробус за нуждите на Регионална Народна библиотека „П. Р. 
Славейков" - Велико Търново, съдържа: плик №1 „Документи за подбор", плик 
№2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и плик №3 „Предлагана цена": 

Плик №1 „Документи за подбор": 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1 - оригинал - 1-5 стр.; 
2. Писмо към офертата - Образец № 2, с посочен срок на валидност на офертата и срок на 
изпълнение - оригинал - 6-7 стр.; 
3. Административни сведения - Образец № 3 - оригинал - 8-10 стр.; 
4. Декларация за запознаване с всички обстоятелства от значение за поръчката - Образец № 4 -
оригинал - 11 стр.; 
5. Декларация за спазване на всички условия за участие в процедурата - Образец № 5 -
оригинал - 12 стр.; 
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 6 - оригинал - 13 
стр.; 
7. Удостоверение от АВ - TP за вписани обстоятелства и обявени актове и страница Общ статус 
по партидата на „АВТОЧОЙС" ООД и Решение от 1997 г. за учредяване на дружеството -
заверени копия - 14-17 стр.; 
8. Карта за идентификация БУЛСТАТ - заверено копие - 18 стр.; 
9. Платежен документ за внесена гаранция за участие в размер на 380 лв. за позиция № 1 -
оригинал - 1 9 стр.; 
10. Декларация по чл. 49, ал.9 от ЗОП относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 
/от „а" до „д'7, т.2, т.З и т.4, чл. 47, ал.2, т.1, т.4 и т.5 и чл. 47, ал.5 от ЗОП - оригинал - 20-23 
стр.; 
11. Удостоверение за регистрация по ЗДДС - заверено копие - 24 стр.; 
12. Баланс и Отчет за приходите и разходите на „АВТОЧОЙС" ООД за 2011 г., 2012 г. и 
2013 г. - заверени копия —25-30 стр,; 
13. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнение през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението 
или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършената доставка - оригинал и 3 броя референции - заверени копия - 31-35 стр.; 
14. Сертификати ISO 9001:2008 - 2 броя със срок на валидност 17.07.2017 г. - заверени 
копия - 36-37 стр.; 
15. 
16. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола за 
качеството - ръководни служители - оригинал - 38-40 стр.; 
17. Снимков материал - 41 -42 стр.; 

18. Декларация за участието на подизпълнители - Образец № 9 - оригинал - 43-44 стр.; 

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката": 
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1. Техническо предложение - оригинал - с посочен срок на валидност, срок на изпълнение 
и гаранционен срок - 1-10 стр.; 

2. Списък с техническото оборудване и местоположение на сервизната база на 
„АВТОЧОЙС" ООД - 11-19 стр.; 

3. Подробна техническа спецификация - оригинал - 20-22 стр.; 
4. Каталог - 55 стр.; 

II. Оферта с вх. № 5300-6724/12.11.2014 г. в 14:24 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа" № 27, тел. 0621615777, 0887 870794; е-
mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, ЕИК 104056734, за позиция № 2 
Доставка на лек автомобил за нуждите на Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново, съдържа: плик №1 
„Документи за подбор" , плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката" и 
плик №3 „Предлагана цена": 

Плик №1 „Документи за подбор": 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1 - оригинал - 1-5 стр.; 
2. Писмо към офертата - Образец № 2, с посочен срок на валидност на офертата и срок на 

изпълнение - оригинал - 6-7 стр.; 
3. Административни сведения - Образец № 3 - оригинал - 8-10 стр.; 
4. Декларация за запознаване с всички обстоятелства от значение за поръчката - Образец 

№ 4 - оригинал - 11 стр.; 
5. Декларация за спазване на всички условия за участие в процедурата - Образец № 5 -

оригинал - 12 стр.; 
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Образец № 6 - оригинал -

13 стр.; 
7. Удостоверение от АВ - TP за вписани обстоятелства и обявени актове и страница Общ 

статус по партидата на „АВТОЧОЙС" ООД и Решение от 1997 г. за учредяване на 
дружеството — заверени копия - 14-17 стр.; 

8. Карта за идентификация БУЛСТАТ - заверено копие - 18 стр.; 
9. Платежен документ за внесена гаранция за участие в размер на 150 лв. за позиция № 2 -

оригинал - 19 стр.; 
10. Декларация по чл. 49, ал.9 от ЗОП относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 

/от „а" до „д'7, т.2, т.З и т.4, чл. 47, ал.2, т.1, т.4 и т.5 и чл. 47, ал.5 от ЗОП - оригинал -
20-23 стр.; 

11. Удостоверение за регистрация по ЗДДС - заверено копие - 24 стр.; 
12. Баланс и Отчет за приходите и разходите на „АВТОЧОЙС" ООД за 2011 г., 2012 г. и 

2013 г. - заверени копия - 25-30 стр.; 
13. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнение през последните три години, считано от датата на подаване на 
заявлението или на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно 
с доказателство за извършената доставка - оригинал и 3 броя референции - заверени 
копия - 31-35 стр.; 

14. Сертификати ISO 9001:2008 - 2 броя със срок на валидност 17.07.2017 г. - заверени 
копия - 36-37 стр.; 

15. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола за 
качеството - ръководни служители - оригинал - 38-40 стр.; 

16. Снимков материал - 41-42 стр.; 
17. Декларация за участието на подизпълнители - Образец № 9 - оригинал - 43-44 стр.; 

Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката": 
1. Техническо предложение - оригинал - с посочен срок на валидност, срок на 

изпълнение и гаранционен срок - 1-10 стр.; 
2. Списък с техническото оборудване и местоположение на сервизната база на 

„АВТОЧОЙС" ООД - 11-19 стр.; 
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3. Подробна техническа спецификация - оригинал - 20-22 стр.; 
4. Каталог - 55 стр.; 

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми документи и 
същите са редовни. 

След задълбочен анализ на представените документи и информация от участника, 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите в плик №1 с 
изискванията за подбор, поставени от възложителя. 

КОМИСИЯТА ДОПУСКА ДО ПО-НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ И ОЦЕНКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ СЛЕДНИТЕ ОФЕРТИ: 

I. Оферта с вх. № 5300-6723/12.11.2014 г. в 14:23 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа" № 27, тел. 0621615777, 0887 870794; е-
mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, ЕИК 104056734, за позиция № 1 
Доставка на микробус за нуждите на Регионална Народна библиотека „П. Р. 
Славейков" - Велико Търново; 

II. Оферта с вх. № 5300-6724/12.11.2014 г. в 14:24 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, 
гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа" № 27, тел. 0621615777, 0887 870794; е-
mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, ЕИК 104056734, за позиция № 2 
Доставка на лек автомобил за нуждите на Дирекция „Строителство и 
устройство на територията" в Община Велико Търново; 

На следващото си заседание, комисията ще разгледа документите в плик № 2 
„Предложение за изпълнение на поръчката" и ще извърши оценка на техническото 
предложение съгласно методиката за оценка с критерий „икономически най-изгодна оферта". 

Комисията приключи работа в 15:00 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: у у 
/ Инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново / 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/ Иван Александров - Директор на^РЩ^Й^Славейко^^Велико Търново / 

Десислава Йонкойа-^Илоектоо дирекция „Правна" в Община Велико Търново / 

1 - Счетоводител в Яипетсттия «Култура и туризъм»/ / Елена Стоянов 

/ Инж. Веселин С/ / / / 
Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и отбранително-мобилизационна 

/"~\|̂ тхттхттГ1 ТЗаттпту/-* HPt "*ATTQ20 / 

/ Събин^ъбев - № Ш й н екснерт от Списъка по чл. Н)/ал.2, т.8 от ЗОП с УНЕ BE - 24/ 

/ Инж. Иван И в г р ^ ^ Г л а ^ е н експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново/ > 

ЗаличенатЯнформация на основание чл. 22 б, ал.З от ЗОП, във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД. 
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