
До 
Кмета на Община Велико Търново 

Д О К Л А Д 

Съгласно чл.103, ал.З ЗОП, във връзка с чл.60, ал.1 от ППЗОП 

От 16.08.2019 г. на Комисията Комисията по чл. 51, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за обществените във връзка с чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените 
поръчки, назначена със Заповед № РД 22- 1311/12.08.2019г.на Кмета на Община Велико 
Търново да провери съответствието на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на 
обществена поръчка с предмет: Доставка на автомобили по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили - пикап за 
нуждите на ОП „Зелени системи" 
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил (миниван/пикап) за 
нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-
социални услуги в общността или в домашна среда по Проект BG05M90P001-2.040-
0085-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 
Велико Търново", Процедура BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансирана от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, 
чрез Европейския социален фонд 
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за 
нуждите на ОП „Горско стопанство" 
Обособена позиция №4: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на 
Дирекция „ОМДС" 
Забележка: Обособена позиция №4 ще бъде възложена по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на 
обособената позиция. Стойността на позицията не надхвърлят 156 464 лв. и 
стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност 
на поръчката. Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 920626 
на дата 08.07.2019 г., с уникален номер в РОП: 00073-2019-0036, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bR/bg/profil-na-
kupuvacha/695/ 

Със Заповед № 22- 1311/12.08.2019г. на Кмета на Община Велико Търново е 
определена комисия за разглеждане на постъпилите оферти в състав: 

1. Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на нейната 
работа. 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Началник отдел ОС в Община Велико 

Търново; 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Александър Колев - Главен експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 

Велико Търново; 
2. Красимир Пенчовски- Техник озеленител в ОП „Зелени системи" ; 
3. Илка Тодорова - Главен счетоводител „ЦСУ" в Община Велико Търново; 
4. Красимира Денева- Старши експерт в Дирекция „БФ" в Община Велико 

Търново; 
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Настъпили промени в състава на комисията в хода на нейната работа: 

Не са настъпвали промени в състава на комисията в хода на нейната работа. 

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и 
заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й; 

Комисията е назначена със Заповед № РД 22- 1311/12.08.2019г. на Кмета на Община 
Велико Търново. 

Заповедта не е изменяна. 

3. Кратко описание на работния процес. Участници в процедурата. Действия, 
свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите. Класиране и 
отстраняване на участници. Мотиви за допускане/отстраняване на всеки участник. 

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

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол. 

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

Зорница Кънчева - Началник отдел ОС в Община Велико Търново, изчете Заповед 
№ РД 22- 1311/12.08.2019г., представи комисията и оповести нейните задачи: 
„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия. Комисията да 
оцени и класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 

Комисията да проведе заседание на 12.08.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала в 
сградата на Община Велико Търново. 

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от работата 
да бъдат отразени в доклад. Докладът на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, да ми бъде 
представен за утвърждаване, като към него да бъдат приложени протоколите от работата 
на комисията и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно с 
цялата документация по процедура с предмет: Доставка на автомобили по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили - пикап за 
нуждите на ОП „Зелени системи" 
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил (миниван/пикап) за 
нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-
социални услуги в общността или в домашна среда по Проект BG05M90P001-2.040-
0085-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 
Велико Търново", Процедура BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания - Компонент 2", финансирана от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, 
чрез Европейския социален фонд 
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за 
нуждите на ОП „Горско стопанство" 



Обособена позиция №4: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на 
Дирекция „ОМДС" 
Забележка: Обособена позиция №4 ще бъде възложена по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на 
обособената позиция. Стойността на позицията не надхвърлят 156 464 лв. и 
стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност 
на поръчката. Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 920626 
на дата 08.07.2019 г., с уникален номер в РОП: 00073-2019-0036, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
kupuvacha/695/ 

С приемо-предавателен протокол бяха предадени на председателя на комисията 
постъпилите оферти в определения срок посочен в обявлението до 09.08.2019г. до 17:00ч. 
В посочения в обявлението срок, са постъпили три оферти с вх.№: 

- №5300-20871-2/07.08.2019г. в 09:55ч. на ,.Рив комерс София" ЕООД; 

- №5300-37-2/07.08.2019г. в 14:59ч. на „Авточойс" ООД; 

-№5300-5338-1/08.08.2019г. в 11:57ч. на „Нар" ООД; 

Комисията извърши внимателно оглед на опаковките на постъпилите оферти и установи 
следното: 

Опаковките са постъпили в срок, съгласно предварително обявения, в непрозрачни 
опаковки и с ненарушена цялост. 

Комисията отвори по реда на постъпване постъпилите на оферти - запечатани 
непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, като се извърши проверка за 
наличието на отделен запечатан плик „Предлагани ценови параметри". Трима от 
членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликовете с надпис 
„Предлагани ценови параметри". 

Председателят на комисията в съответствие с чл. 54, ал.З от ППЗОП оповести 
съдържането на опаковката, както следва: 

I. Оферта от „Рив Комерс София" ЕООД, с вх. №5300-20871-2/07.08.2019г. в 
09:55ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9008, Улица „Веслец" №37, тел: 
0877939788, email: rivkomers@abv.bg , лице за контакт: Росица Чалъкова за 
обособена позиция №1, съдържа: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2.Магнитен носител (СД) - 1бр. 
3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - Зстр. 
4. Магнитен носител (СД) - приложение към техническо предложение - 1бр. 

II. Оферта от „Авточойс" ООД, с вх. №5300-37-2/07.08.2019г. в 14:59ч., с адрес 
за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, Улица „Козлуджа" №27, тел: 
062615777, email: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com , лице за контакт: Иван 
Димитров за обособена позиция №2, съдържа: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2.Магнитен носител (СД) - 1бр. 
3. Декларация в свободен текст относно декларираните обстоятелства и подписания 

еЕЕДОП във връзка с чл.41 от ППЗОП, оригинал подписана и подпечатана - 1стр. 
4. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 4стр. 
5. Каталог - 1бр. 
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III. Оферта от „НАР" ООД, с вх. №5300-5338-1/08.08.2019г. в 11:57ч., с адрес 
за кореспонденция: град Хасково, ПК 6300, бул. „Съединение" №69, тел: 038622565, 
email: nar bg@abv.bg , лице за контакт: Музафер Рамадан за обособена позиция №3, 
съдържа: 

1. Опис на представените документи, оригинал подписан и подпечатан - 2стр. 
2.Магнитен носител (СД) - 1бр. 
3.ЕЕДОП, на хартиен носител - 20стр. 
4. Декларация в свободен текст за извършени доставки от конкретен вид, оригинал 

подписана и подпечатана - 1стр. 
5. Заверени копия от сертификати, подписани и подпечатани - 2стр. 
6. Договор за доставка на автомобил, подписан и подпечатан - 13стр. 
7. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 
8.Приложения към техническо предможение, списък на оторизирани сервизи 

Сертификат за съответствие и гаранционни условия, оригинал подписани и подпечатани -
8стр. 

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 14:40ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията и критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

Председателят на комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определя 
следния прогнозен график за работа на комисията: 

1. Най-късно до 13.08.2019 г., всеки от членовете на комисията трябва лично да 
разгледа документите и информацията в офертите за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Място на 
съхранение на документите, свързани с обществената поръчка до приключване работата 
на комисията - архив на Дирекция ОП, където офертите са на разположение на членовете 
на комисията за преглед и анализ. 

2. Най-късно на дата 13.08.2019 г. комисията трябва да проведе заседание за да 
обсъди и изготви Протокол за съответствието на участника с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, като в случай че установи 
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или 
фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състоянието или 
критериите за подбор, да ги посочи в протокола и да го изпрати на всички участници в 
деня на публикуването му в профила на купувача. 

Проверката ще обхваща и съдържанието и редовността на документите във връзка с 
личното състояние и критериите за подбор, както и представяне и подписване на 
декларации, образци и ЕЕДОП от изискуемите лица и изпълнение на други изисквания на 
обявлението, документацията и образците към нея. 

3. Най-късно на дата 26.08.2019 г. комисията трябва да проведе заседание, на което 
да разгледа допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, ако е 
приложимо, и да разгледа техническите предложения на допуснатите участници за 
съответствие с предварително обявените условия. 

4. Дата за отваряне на ценовите предложения най-късно до: 30.08.2019 г., като най-
късно два работни дни преди датата на отваряне, комисията трябва да обяви най-малко 
чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отваряне на ценовите 
предложения. 
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Комисията продължи своята работа от 15:00ч., като започна да разглежда и анализира 
представените оферти. Комисията по изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна 
обсъждане относно съответствието на участниците с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. 

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54, АЛ.7 И АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно съответствие, липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор 

I. Оферта от „Рив Комерс София" ЕООД, с вх. №5300-20871-2/07.08.2019г. в 
09:55ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9008, Улица „Веслец" №37, тел: 
0877939788, email: rivkomers@abv.bg , лице за контакт: Росица Чалъкова за 
обособена позиция №1, съдържа: 

1. Участникът „Рив Комерс София" ООД е представил ЕЕДОП, който е 
подписан с валиден ел. подпис от управителя и едноличен собственик на 
дружеството . Комисията извърши справка в Търговски регистър и установи 
съответствие на лицето подписало еЕЕДОП и лицето вписано в търговски 
регистър. Имайки предвид горното комисията приема че еЕЕДОП е подписан от 
всички задължени лица. 

2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, 

ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: Възложителя не е поставял критерии за подбор. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние. 

И. Оферта от „Авточойс" ООД, с вх. №5300-37-2/07.08.2019г. в 14:59ч., с адрес 
за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, Улица „Козлуджа" №27, тел: 
062615777, email: ivan.dimitrov@autochoice-vvv.com , лице за контакт: Иван 
Димитров за обособена позиция №2, съдържа: 

1. Участникът „Авточойс" ООД е представил ЕЕДОП, който е подписан с 
валиден ел. подпис от управителя на дружеството. Комисията извърши 
справка в Търговски регистър и установи че управител и съдружник в 
дружеството е Цвета Ашикова, а другият съдружник е Ирена Солакова . 
Представена е информация за съдружниците в дружеството, като е и 
представена декларация по чл.41 от ППЗОП относно наличието на 
достоверност на декларираните обстоятелства в ЕЕДОП за другия 
съдружник - Ирена Солакова. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3.По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, 

ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: Възложителя не е поставял критерии за подбор. 
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След разглеждане на представените документи и информация от участника , 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние. 

III. Оферта от „НАР" ООД, с вх. №5300-5338-1/08.08.2019г. в 11:57ч., с адрес 
за кореспонденция: град Хасково, ПК 6300, бул. „Съединение" №69, тел: 038622565, 
email: nar bg@abv.bg , лице за контакт: Музафер Рамадан за обособена позиция №3, 
съдържа: 

1. Участникът „НАР" ООД е представил ЕЕДОП, който е подписан с валиден 
ел. подпис от управителите и еднолични собственици на дружеството -
Музефар Рамадан и Ердинч Рамадан. Комисията извърши справка в 
Търговски регистър и установи съответствие на лицата подписали еЕЕДОП 
и лицета вписани в търговски регистър. Имайки предвид горното комисията 
приема че еЕЕДОП е подписан от всички задължени лица. 
2. Подизпълнители и трети лица: 
Участникът е декларирал, че няма намерение да възлага част от изпълнението на 

поръчката на подизпълнители както и да използва капацитета на трети лица. 
3. По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът чрез попълнения и представен еЕЕДОП, подписан от лицата по чл. 54, 

ал. 2 ЗОП е декларирал липсата на основания за отстраняване. 
4. Критерии за подбор: Възложителя не е поставял критерии за подбор. 

След разглеждане на представените документи и информация от участника , 
комисията се обедини единодушно, че е налице съответствие на документите с 
изискванията към личното състояние. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения относно 
съответствието им с предварително обявените условия. 

I. Оферта от „Рив Комерс София" ЕООД, с вх. №5300-20871-2/07.08.2019г. в 
09:55ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9008, Улица „Веслец" №37, тел: 
0877939788, email: rivkomers@abv.bg , лице за контакт: Росица Чалъкова за 
обособена позиция №1: 

Участника е изготвил и представил техническо предложение в съответствие с 
изискванията на Възложителя. За автомобил-пикап №1, участника е предложил пикап 
Марка Мицубиши, модел L200, 2,5 DID, което съответства на поставените минимални 
изисквания в техническата спецификация. За автомобил -пикап №2 участника е 
предложил пикап Марка СангЙонг, модел Actyon Sports 2,0 cdi. Участника е представил и 
снимков материал на магнитен носител. Съгласно техническата спецификация 
възложителя е поставил еднозначно изискване за „Ръчно включване на системата 4x4". 
Видно от представения снимков материал, включването на системата 4x4, е с бутон тоест 
електрическо. За представения пикап №1, участника се е съобразил с изискванията на 
Възложителя и при него включването се осъществява „Ръчно" чрез „лост" в 
непосредствена близост до скоростния лост. Така предложеният автомобил -пикап №2 не 
отговаря на изискванията на Възложителя. 
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• 

Решението за откриване е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали 
задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При 
разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.1 от 
ППЗОП „Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и 
проверява за съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от 
ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 
на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят възможност на 
комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 
нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 
извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за обособена позиция №1 
на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща 
оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки. 

II. Оферта от „Авточойс" ООД, с вх. №5300-37-2/07.08.2019г. в 14:59ч., с адрес 
за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, Улица „Козлуджа" №27, тел: 
062615777, email: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com , лице за контакт: Иван 
Димитров за обособена позиция №2: 

Участникът е представил техническо предложение съответстващо на 
предварително обявените условия. Участникът е предложил лек автомобил Фолксваген 
Кади Caddy Maxi Trendline TSI BMT. Комисията извърши проверка на предложените от 
участника технически параметри на автомобила, като установи съответствие с 
поставените минимални изисквания в техническите спецификации. Участникът е 
предложил срок за доставка 30 календарни дни и гаранционен срок на доставения 
автомобил 5 години или 200 ОООкм. което от двете събития настъпи първо. 

Комисията обсъди представената информация от участника и установи, че 
предложенията на участника съответстват на условията на Възложителя. 

III. Оферта от „НАР" ООД, с вх. №5300-5338-1/08.08.2019г. в 11:57ч., с адрес 
за кореспонденция: град Хасково, ПК 6300, бул. „Съединение" №69, тел: 038622565, 
email: nar bg@abv.bg , лице за контакт: Музафер Рамадан за обособена позиция №3: 

Участникът е представил техническо предложение, в което е попълнил 
необходимата информация съгласно условията на поръчката. На страница №2 от 
техническото предложение, участникът е допълнил следния текст „Валидността на 
офертата е 30 дни" 
Съгласно условията на обществената поръчката посочени на стр. 43 „ Чрез 
представянето на Техническото предложение по чл.39, ал.З, т.1 от ППЗОП, 
участнииите приемат посоченият срок на валидност на офертите съгласно 
определения в обявлението за обществената поръчка, като също така приемат и 
кчаузите на приложения проект на договор към документацията.„.Посоченият срок на 
валидност в обявлението е 31.12.2019г. 
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Видно от горното, участникът първо е изменил утвърдения образец към документацията, 
като същевременно чрез вписването на срок на валидност на офертата участникът е 
предложил по-кратък срок на валидност на офертата си и не е приел условията заложени 
от Възложителя. 

Решението за откриване е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в 
обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали 
задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането й. При 
разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на 
възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.1 от 
ППЗОП „Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор." Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и 
проверява за съответствие с предварително обявените условия", а съгласно чл. 57, ал.1 от 
ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 
на възложителя, не се отваря.". Цитираните правни норми не предоставят възможност на 
комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано 
нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е 
извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване. 

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на 
възложителя отстраняване на участника от последващо участие за обособена позиция №3 
на основание чл. 107, т.2, буква „а" от ЗОП, поради представяне на оферта, която не 
отговаря на предварително обявените условия на поръчката. 

В този смисъл, така представената от участника оферта се явява „Неподходяща 
оферта" по смисъла на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки. 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на автомобили по позиции: 
Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили - пикап за 
нуждите на ОП „Зелени системи" 
Обособена позиция №2: Доставка на фабрично нов автомобил (миниван/пикап) за 
нуждите на „Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани здравно-
социални услуги в общността или в домашна среда по Проект BG05M90P001 -2.040-
0085-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 
Велико Търново", Процедура BG05M90P001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица е увреждания - Компонент 2", финансирана от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, 
чрез Европейския социален фонд 
Обособена позиция №3: Доставка на фабрично нов високо проходим автомобил за 
нуждите на ОП „Горско стопанство" 
Обособена позиция №4: Доставка на фабрично нов автомобил за нуждите на 
Дирекция „ОМДС" 
Забележка: Обособена позиция №4 ще бъде възложена по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл. 21, ал.6 от ЗОП чрез възлагане на 
обособената позиция. Стойността на позицията не надхвърлят 156 464 лв. и 
стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност 
на поръчката. Откритата процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 920626 
на дата 08.07.2019 г., с уникален номер в РОП: 00073-2019-0036, с адрес на профила на 
купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
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kupuvacha/695/, комисията реши: Отваряне и оповестяване на ценовите предложения да 
се извърши на дата 16.08.2019 г. от 09:00 часа в сградата на Община Велико Търново, за 
което ще се изготви съобщение по чл.57, ал.З от ППЗОП и ще се публикува в 
електронната преписка на профила на купувача на Възложителя. 

При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват 
представители на участниците в процедурата или техни упълномощен представител, както 
и представители средствата за масово осведомяване. 

Комисията приключи работа в 16:30 часа . 

Днес на дата 16.08.2019г. в 09:00ч., в зала 306, комисията продължи своята работа 
с отваряне на пликове „Предлагани ценови параметри" на допуснатия участник. 

Плик „Предлагани ценови параметри" съдържа: 
Ценово предложение, оригинал подписано и подпечатано - 2стр. 

Участникът е предложил цена за изпълнение на предмета на обособената позиция в 
размер на 36 125,00лв. без ДДС, или 43 350,00лв. с ДДС. 

Така предложените ценови параметри от участника съответстват на предварително 
обявените от Възложителя условия. 

Комисията извърши проверка за аретмитична вярност на представеното ценово 
предложение и установи, че същото е вярно изчислено, като продължи към оценяване 
съобразно определения критерий за възлагане. 

Критерий за възлагане на поръчката 
Приложимо за обособена позиция №1: Офертите на участниците, които не са 

отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените 
условия на Възложителя за технически възможности и квалификация подлежат на 
комплексна оценка за определяне на икономически най-изгодната оферта, чрез критерий 
„качество/цена" 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се провежда на два етапа в 
следната последователност: 

Оценка на техническо предложение; 
Оценка на ценово предложение; 

Указания за определяне на Комплексна оценка (КО) на офертата: 
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им тежести и съгласно 
комплексната оценка по следната формула: 
КО = Т1+ Т2 + Ц, където, 
Т1 - гаранционен срок на автомобил № 1 - с максимална тежест в комплексната 
оценка 25 т. 
Т2 - гаранционен срок на автомобил № 2 - с максимална тежест в комплексната 
оценка 25 т. 
Ц - ценово предложение е максимална тежест в комплексната оценка 50 т. 

Всеки показател се пресмята по следната формула: 
За показател Т1 и Т2: 
Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобила 180 дни получава -1 точка; 
Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобила от 181 до 240 дни, вкл. 
получава 5 точки. 
Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобила от 241 до 300 дни, вкл. 
получава 10 точки 
Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобила от 301 до 365 дни , вкл. 
получава 15 точки 



Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобила над 366 дни, вкл. получава 
25 точки 

Ценово предложение (Ц) - предложена от участника цена за изпълнение на доставките, 
като оценката се формира по следния начин: 
Ц се пресмята по следната формула: 
Ц =Umin/Ui X 50, където: 
Цт1п е минимално предложената цена доставка на МПС предмет на обществената поръчка; 
Ui е предложената цена за доставка на МПС предмет на обществената поръчка на 
съответния участник; 

Забележка: 
На оценка подлежат предложените цени без ДДС по показател Ц; 
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая. 

Приложимо за обособена позиция №2 и №3: Поръчката ще бъде възложена въз основа 
на икономически най-изгодната оферта по критерий „най-ниска цена". На първо място 
ще се класира офертата, която отговаря на изисквания заложени от Възложителя, и е с 
предложена най-ниска цена за изпълнение на предмета на позицията. 

Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и 
измерения, получават равен брой точки по съответния показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически 
най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от 
ППЗОП. 

Предвид горното, комисията класира на първо място: 
За обособена позиция №2: 
1-во място за Оферта от „Авточойс" ООД, с вх. №5300-37-2/07.08.2019г. в 

14:59ч., с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, Улица 
„Козлуджа" №27, тел: 062615777, email: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com , лице за 
контакт: Иван Димитров 

Предлага на Възложителя да да отстрани следните участници на основание чл.107, т.2, буква „а" от 
ЗОП поради представяне на оферти които не отговарят на предварително обявените условия 
за изпълнение на поръчката: 

I. Оферта от „Рив Комерс София" ЕООД, с вх. №5300-20871-2/07.08.2019г. в 
09:55ч., с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9008, Улица „Веслец" №37, тел: 
0877939788, email: rivkomers@abv.bg , лице за контакт: Росица Чалъкова за 
обособена позиция №1 

II. Оферта от „НАР" ООД, с вх. №5300-5338-1/08.08.2019г. в 11:57ч., с адрес за 
кореспонденция: град Хасково, ПК 6300, бул. „Съединение" №69, тел: 038622565, 
email: nar bg@abv.bg , лице за контакт: Музафер Рамадан за обособена позиция №3 

Мотивите за отстраняване на представени в протокола от работата на комисията от дата 
12.08.2019г. от 15:00ч. 
Предлага на Възложителя да прекрати процедурата в частта за обособена позиция №1 и обособена 
позиция №3 на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП. 

mailto:ivan.dimitrov@autochoice-vw.com
mailto:rivkomers@abv.bg
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Предлага на Възложителя да сключи писмен договор с класирания на първо място 
участник. 

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл.106, ал.1 ЗОП, във връзка с чл.60, ал.З ППЗОП. Към доклада се прилага 
протокол от работата на комисията (протокол от дати 12.08.2019г. от 14:00ч. и от 15:00ч. 
и от 16.08.2019г. от 09:00ч.), всички документи изготвени в хода на работата на 
комисията, заедно с цялата документация. 

Настоящия доклад се състави и подписа от комисията, назначена със Заповед 
№ РД 22- 1311 /12.08.2019г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
/ Зорница Кънчева - Начални ОС в ина Велико Търново; / 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1 
/ Александър K O J J £ B ^К^вен^ксперт^в Дирекция Обществени поръчки в Община Велико 
Търново; / 

/ Красими^^^нчовсй^^схн^к озеленител в ОП „Зелени системи" ; / 

3 у ™ ^ 
/ Илка Тодорбва - Главен счетоводител „ЦСУ" в Община Велико Търново;; / 

4 
/ Кра^ймира Денева- Старши експерт в Дирекция „БФ" в Община Велико Търново; / 

Получих доклада от работата на комисията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ^ ПАНО[В 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪР НОВО 

/ f 3 о Ъ 
УТВЪРЖДАВАМ доклада от работата^ н̂ а комисията на дата 2019г. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \ 
ИНЖ.ДАНИЕЛ U л J ПАШ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

(У 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679


