
ПРОТОКОЛ

Днес 20.01.2017 г. в 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията по чл. 51, ал.1 
ППЗОП, във връзка със чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22-79/20.01.2017г. на 
Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във 
връзка с обявената обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал.1, т. 12, във връзка с чл. 20, ал. 2 
т. 2 ЗОП с предмет: „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико 
Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части, 
консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”'.Позиция 1: „Сервизно 
обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т. ,включително доставка и 
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях , собственост на 
Община Велико Търново“
Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона,
собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново, 
включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности 
за тях.“ с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2016-0042 и публикувано 
обявление от дата 28.12.2016г. с ID 764684. в Регистъра на обществените поръчки на 
АОП  и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/449/

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розалия Стефанова -  Директор Дирекция „Административно обслужване“ 
в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция Обществени. Поръчки в Община Велико 
Търново;
2. инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и ОМП’- в Община Велико 
Търново
3. Инна Лунчева -  Главен счетоводител на ОП „Зелени системи“
4.Александър Колев -  Младши експерт в Дирекция „Обществени поръчки“ в Община Велико 
Търново;

Заседанието на комисията се проведе в административната сграда на Община Велико 
Търново, зала 306. Комисията се събра в пълен състав.

С пиремо-предавателен протокол бяха предадени на комисията постъпилите оферти в 
определения срок посочен в обявлението до 19.01.2017г. Постъпила е една оферта както 
следва:
Вх. №5300-37-2/19.01.2017г. в 16:57ч. на „Авточойс“ ООД, град Велико Търново

Комисията извърши внимателно преглед на постъпилата оферта и установи следното: 
Офертата е постъпила в срок, съгласно посочения в обявлението, в непрозрачна опаковка и с 
ненарушена цялост.

При публичното заседание на комисията, не присъстваха представители на средствата за 
масово осведомяване и представител на участника.
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С Решение РД 24-70 от 28.12.2016г.е открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, по реда на чл.18, ал.1, т.12 ЗОП, във връзка с чл.20, ал.2, т.2 ЗОП, а именно 
публично състезание.

Председателя на комисията изчете Заповед №РД 22 -  79/20.01.2017 г. на Кмета на 
Община Велико Търново , като членовете на комисията попълниха декларации относно 
обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, след което пристъпи 
към отваряне на опаковката на подадената оферта.

В съответствие с разпоредбите на ЗОП техническите предложения на участниците и 
опаковките с надпис „Предлагани ценови параметри“, се подписват от най-малко трима от 
членовете а комисията.

Оферта с вх. № 5300-37-2/19.01.2017г. в 16:57ч., на „АВТОЧОЙС“ ООД, град Велико 
Търново, ПК 5000, ул. „Козлуджа“ №27, тел:0888375247, факс:062/605120, email: 
ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните 
структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и 
принадлежности за тях, по обособени позиции”: за Позиция 1 и Позиция 2

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията констатира 
наличието на - документи поставени в папка и два непрозрачни и запечатани с ненарушена 
цялост плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията 
подписаха техническото предложение и двата плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ за позиция 1 и позиция 2.

Съдържание на документите:

1. опис на представените документи съдържащи се в офертата, оригинал подписан и 
подпечатан от Цвета Ашикова -  2стр.
2. ЕЕДОП, оригинал подписан и подпечатан от Цвета Ашикова и Ирена Солакова -  22стр.
3. Декларация за липсата на конфликт на интереси, оригинал подписана и подпечатана от 
Цвета Ашикова -  1стр.
4 . Декларация по чл.101, ал.11 ЗОП оригинал подписана и подпечатана от Цвета Ашикова -  
1стр.
5. Заверени копия от удостоверение за изпълнени услуги, подписани и подпечатани -  5стр.
6. Техническо предложение за обособена позиция 1, оригинал подписано и подпечатано от 
Цвета Ашикова — 2стр.
7. Техническо предложение за обособена позиция 2, оригинал подписано и подпечатано от 
Цвета Ашикова -  2стр.
8.Декларация за приемане на условията на проекта на договора, оригинал подписана и 
подпечатана от Цвета Ашикова -  1стр.
9. Декларация за срока на валидност на офертата ,оригинал подписан и подпечатан от Цвета 
Ашикова -  1стр.
10. Декларация по чл.З и чл.5, ал.1, т.З от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, оригинал подписана и 
подпечатана от Цвета Ашикова -  1стр.
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С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на комисията, която се 
оттегли за разглеждане на подадените документи за съответствие с изискванията и 
критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Комисията продължи със своята работа с разглеждането на съответствието на 
офертите с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно чл. 54, ал. 
7 и 8 от ППЗОП.

След като разгледа съдържанието на оферта представена от участника направи 
следните констатации:

I. Оферта с вх. № 5300-37-2/19.01.2017г. в 16:57ч., на „АВТОЧОЙС“ ООД, град Велико 
Търново, ПК 5000, ул. „Козлуджа“ №27, тел:0888375247, факс:062/605120, email: 
ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните 
структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и 
принадлежности за тях, по обособени позиции”: за Позиция 1 и Позиция 2 :

Участникът е представил подробно необходимите документи и информация за 
доказване на съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
съгласно посочените изисквания в обявлението и документацията.

Относно критериите за подбор участникът е заявил в част IV: „Критерии за подбор", буква 
„В" в т.1б) от ЕЕДОП изпълнението на три броя услуги , като при задълбочено преглеждане 
на документите съдържащи се в офертата , се установи, че участникът е представил две 
заверени копия от удостоверения за изпълнени услуги, които съответстват на декларираните 
в ЕЕДОП и надвишава поставените минимални изисквания.
В същия раздел в т.9), Участникът подробно е изброил наличното техническо оборудване, 
инструменти и съоръжения за изпълнение на поръчката по двете обособени позиции, като се 
установи, че тя надвишава поставените минимални изисквания. Към минималните 
изисквания в обявлението е поставено условие за участие по об. Позиция №1 да имат 
разрешение за извършване на Годишни технически прегледи издадено по реда на Наредба № 
Н-32, като в същия раздел участникът е декларирал, че притежава изискваното разрешение. 
Посочено е, че участникът разполага със собствена сервизна база за изпълнението на 
предмета на обществената поръчка и по двете обособени позиции.

Комисията пристъпи към проверка на информацията в техническите предложения на 
участника за двете обособени позиции. В т.7 от техническите предложения по позиция 1 и 
позици2 участникът е посочил: „Гаранционен срок на извършваните ремонтни дейности 3 
/три/ месеца или 20000км„ считано от датата на извършването им". Участникът е предложил 
гаранционен срок, който е в съответствие с поставените изисквания да е не по-малко от 3 
/три/ месеца или 20000км.

Участникът е декарирал в т.10 от техническите си предложения „В случай на 
некачествено извършен от нас ремонт или при възникнал дефект на закупените от нас части 
или материали, приемаме да отремонтираме същите за наша сметка в срок 5/пет/ (не повече 
от 5 (пет)) работни дни от констатирането им, в зависимост от сложността на ремонта." 
Посочено е , че сервизната база на участника се намира в град Велико Търново, ул. 
„Козлуджа" №27;
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Комисията взе единодушно решение и допуска оферта: с вх. № 5300-37-2/19.01.2017г. в 
16:57ч., на „АВТОЧОЙС“ ООД, град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Козлуджа“ №27, 
тел:0888375247, факс:062/605120, email: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com

Комисията, реши отварянето на ценовите предложения по позиция 1 и позиция 2 на 
допуснатия участник да се извърши на дата 24.02.2017г. от 14:00ч. в зала в сградата на 
Община Велико Търново, за което да се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и да се 
публикува в електронната преписка на профила на купувача на Възложителя.

К ом исията завърш и своята работа в 16:10 часа.

Н астоящ ият протокол  се състави в два еднообразни екзем пляра.

/
КОМ ИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:____________________________________________
/ Розалия Стефанова -  Директор Дирекция „Административно обслужване“ в Община 
Велико Търново; / '

И ЧЛЕНОВЕ:
1 .  • __________________________
/Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция Обществени Поръчки в Община Велико Търново;
/

)
2  . ____________________ьсу - _______________________________________
/инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сйгурност и ОМП” в Община Велико 
Търново/

3  . _________________________________ / / / /  К _________________________
/Инна Лунчева -  Главен счетоводител на ()11 ..Зелени системи” /

4  . ___________________________________________
/Александър Колев -  Младши експерт в Дирекция .,Обществени-пбръчки'' в Община Велико 
Търново;/

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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Велико Търново"
Позиция 2: ..Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона. собственост на ОП „Зелени системи" и на други структури 
на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях." с уникален номер 
на поръчката в ГОИ 00073-2016-0042 и публикувано обявление отдата  28.12.2016г. е ID 764684. --------------

mailto:ivan.dimitrov@autochoice-vw.com

