
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

О П I Г А Т И Й И А П Р О Г Р А М А 

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 

Р Е Ш Е Н И Е 

За определяне на изпълнител по обществена поръчка 
с уникален номер в РОП 04683-2019-0001 

гр. Велико Търново 2020г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП във връзка с 
чл.106, ал.6 от ЗОП и във връзка с отразени резултати и мотиви в протокол от дати 
18.12.2019г., 19.12.2019г. и протокол от дати22.01.2020г. и от 29.01.2020г. и доклад 
от дата 29.01.2020г., на Комисията назначена с моя Заповед № РД 22 -
1258/02.08.2019г., изменена с Заповед № РД-06-32/17.12.2019г. със задача да провери 
съответствието на офертите с предварително обявените от възложителя условия, да 
разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка 
чрез открита процедура с предмет: „Подобряване на системата на градски 
транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по 
проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново", откритата 
процедура е с публикувано Обявление за поръчка с ID 943546 на дата 11.11.2019 г., с 
уникален номер в РОП: 04683-2019-0001, с адрес на профила на купувача: 
https://www.veliko-tarnovo.b^j/bg/profil-na-kupuvacha/738/ , с прогнозна стойност -
1 642 896,00лв. без ДДС; 

системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и 
доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град 
Велико Търново" 

1-во място за Оферта от Консорциум „Екселор - Алфа" с партньори в 
обединението „ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД и „JIANGSU ALFA BUS CO." 
LTD, c вх. № АСД-02-372/16.12.2019г. в 16:17ч., c адрес за кореспонденция: град 
София, ул. „Околовръстен път" №36, ет.34, тел: 029505060, email: www.excelor.bg , 
лице за контакт: Магдалена Василева, с получен максимален брой точки съгласно 
методиката за оценка - 100т. и предложена обща цена за изпълнение на поръчката 
в размер на 1 627 467,00лв. /един милион шестстотин двадесет и седем хиляди 
четиристотин шестдесет и седем лева и 00ст./ без ДДС 

Мотиви за класирането: Офертата на участника отговаря на предварително 
обявените условия. Съдържанието на офертата е съобразно условията посочени в 
обявлението и документацията за участие, техническата спецификация и изискванията 
на ЗОП. Офертата на участника е получила максимален брой точки по показателите от 
методиката. Подробното съдържание на мотивите за класиране на участниците е 
изложено в протокол от дати 18.12.2019г., 19.12.2019г. и протокол от дати22.01.2020г. 

Този документ е създаден в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 „ 
Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Организация на движението, паркинги и гаражи" 
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 
и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ] 

ОБЯВЯВАМ: 
I. Класирането за обществена поръчка, с предмет: „Подобряване на 

http://www.excelor.bg
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и от 29.01.2020г. и доклад от дата 29.01.2020г. 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подобряване 
на системата на градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и 
доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град 
Велико Търново" 

Консорциум „Екселор - Алфа" с партньори в обединението „EKCEJIOP 
ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД и „JIANGSU ALFA BUS CO." LTD, c вх. № АСД-02-
372/16.12.2019г. в 16:17ч., с адрес за кореспонденция: град София, ул. 
„Околовръстен път" №36, ет.34, тел: 029505060, email: www.excelor.bg , лице за 
контакт: Магдалена Василева, с получен максимален брой точки съгласно 
методиката за оценка - 100т. и предложена обща цена за изпълнение на поръчката 
в размер на 1 627 467,00лв. /един милион шестстотин двадесет и седем хиляди 
четиристотин шестдесет и седем лева и 00ст./ без ДДС 

Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участника, избран за изпълнител са 
изпълнени следните условия: 
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същият отговаря на 
критериите за подбор; 
2. офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

III. На основание чл.Зба, ал.1, т.2 от ЗОП във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от 
ППЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците и да се публикува в 
профила на купувача, ведно с протоколите и доклада на комисията, в един и същи 
ден, в тридневен срок от издаването му. 

Контролът по изпълнение на решението ще упражнявам лично. 

Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10 - дневен 
срок, съгласно чл. 197, ал.1, т. 7 б. „а" от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията* град София, бул.Витоша №18. 

профила на купувача : https://www.veliko-

възЛ^ЙКНТЕ ди: 
ИВАН дамитров 
Управителка "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, 
ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ" ЕООД 

Съгласували: 
Юрисконсулт в , Xf - Велико Търново" ЕООД 

Изготвил: 
АлександърТСолеВ 
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