
ПРОТОКОЛ

Днес, 24.02.2017 г. в 14:00 ч„ в сградата на Община Велико Търново. Комисията по чл. 
51, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22- 
79/20.01.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 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 
т ях, 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- 
tarnovo.bs/bs/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;

На дата 21.02.2017 г., е публикувано на профил на купувача https://www.veliko- 
tamovo.bs/bs/profil-na-kupuvacha/449V - съобщение по чл. 57, ал.З от ППЗОП за датата, часа и 
мястото на отваряне на ценовите предложения.

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

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците или на 
средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” на 
допуснатия участник.

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:
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„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

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №1 съдържа:
Ценово предложение по образец №8.1, оригинал подписано и подпечатано -  2стр.

❖ По т.1 от ценовото предложение: „Цена за 1 (един) човекочас вложен труд 
(часова ставка) при извършване на техническо обслужване и ремонт на лек 
автомобил ( не по-висока от 30,00лв. без ДДС)“, участникът е предложил цена в 
размер на 29,00лв. /двадесет и девет лева и ООст./ без ДДС, като така 
направеното предложение по точка 1 отговаря на предварително обявените 
условия на възложителя.

❖ По т.2 от ценовото предложение: „Предлагаме отстъпка от стойността на 
влаганите резервни части, консумативи и принадлежности (не по-малко от
8%)“, участникът е направил предложение за отстъпка в размер на 8% (осем 
процента), като така направеното предложение по точка 2 отговаря на 
предварително обявените условия на възложителя.

❖ По т.З от ценовото предложение: „Предлагаме цена при извършване на годишен 
технически преглед на автомобил до 3,5 тона (не повече от 35,00лв. без 
ДДС )“, участникът е предложил цена в размер на 35,00лв. /тридесет и пет лева и 
ООст./ без ДДС, като така направеното предложение за цена за извършване на ГТП 
на автомобили до 3,5тона отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя.

Плик „Предлагани ценови параметри” за обособена позиция №2 съдържа:
Ценово предложение по образец №8.2, оригинал подписано и подпечатано -  2стр.

❖ По т.1 от ценовото предложение: „Цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова 
ставка) при извършване на техническо обслужване и ремонт на товарен автомобил

( не по-висока от 50,00лв. без ДДС)“, участникът е предложил цена в размер на 
49,00лв. /четиридесет и девет лева и ООст./ без ДДС, като така направеното предложение 
отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

❖ По т.2 от ценовото предложение: „Предлагаме отстъпка от стойността на 
влаганите резервни части, консумативи и принадлежности (не по-малко от 8%)“, 
участникът е направил предложение за отстъпка в размер на 8% (осем процента), като 
така направеното предложение по точка 2 отговаря на предварително обявените условия 
на възложителя.
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Така направените ценови предложения по обособена позиция 1 и обособена позиция 2. 
отговарят на предварително обявените условия от възложителя. Предвид горното и вземайки 
предвид, че цената е единствен критерии за оценка, комисията класира на първо място:

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 Позиция 1 и Позиция 2

Предлага на Възложителя да сключи писмен договор с класирания на първо място 
участник за позиция 1 и позиция 2.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Настоящият протокол, както и протокол от дата 20.01.2017г. и съпровождащата ги 
документация се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 181, ал. 5 от ЗОП. 

Комисията приключи работа в 14.50 часа.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: п <. ________________________________________________
/ Розалия Стефанова -.Директор Дирекция „Административно обслужване"“ в Община Велико 
Търново; / н

И ЧЛЕНОВЕ:
1. -  -77 ,_________________________
/Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция Обществени Поръчки в Община Велико Търново; /

2 .  /  у _______ ч ̂ ______ ___________________________________________________

/инж. Веселин Станчев - Глав^н/експерт в звено „Сигурност и ОМП” в Община Велико
Търново /

3. и / /
/Инна Лунчева -  Гj/aeerp<5|feTOводител на ОП „Зелени системи"' /

4.
/АлександцрсКблрв перт в Дирекция „Обществени поръчки'" в Община Велико
Търново;/

п о л у ч и х  п р о т о у
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....
ИНЖ. ДАНИЕЛ ,
КМЕТ НА ОБЩИНХЛЗЕ

ПОЛУЧИХ nPO TQ А т а  НА КОМИСИЯТА НА ДАТА .(?.•£.-...2017Г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....
ИНЖ. ДАНИЕЛ , R tfHOB I
КМЕТ НА ОБЩИНАтВЕЛИф/ОД^рНОВО

УТВЪРЖДАВАМ ПР НА КОМИСИЯТА НА ДАТА 2017Г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.
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