
ПРОТОКОЛ № 1

Днес на дата 05.08.2020 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
Нова зала на общински съвет, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените 
поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените 
поръчки, назначена със Заповед № РД 22-1130/04.08.2020 г. на Кмета на Община Велико 
Търново, започна разглеждането на офертите, постъпили във връзка е участие в 
обществена поръчка, чрез провеждане на открита процедура е предмет: Доставка на 
автомобили по обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на нов лек 
автомобил ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №2: Доставка на 2 броя 
употребявани пикапи ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №3: Доставка на 
автомобил за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с 
увреждания“ и “Наблюдавано жилище“ Обособена позиция №4: Доставка на 
товарен бус на нуждите на Община Велико Търново Обособена позиция №5: 
Доставка на автомобил за ОП „Спортни имоти“ Обособена позиция №6: Доставка 
на високо проходим автомобил 4x4 с пет врати за нуждите на Община Велико 
Търново Обособена позиция №7: Доставка на лек автомобил за ЦСУ по ПРОЕКТ с 
per. №BG04M90P001 -2.062-0004 по ОПРЧР Обособена позиция №8: Специализиран 
бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ е per. № BG05M90P001- 2.061-0002-М001 по 
ОПРЧР Обособена позиция №9: Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по 
ПРОЕКТ Обособена позиция №10: Товарен автомобил (камион) до 3,5 тона за 
нуждите на ОП „Зелени системи“ Обособена позиция №11: Доставка на автомобил 
за социален патронаж. Обособена позиция №12: Доставка на автомобил 4x4 за 
нуждите на Общинско кабелно радио Обособена позиция №13: Доставка на бус за 
ЦСУ за нуждите на Защитено жилище за пълнолетни с умствена изостаналост 
Пчелище Обособена позиция №14: Товарен автомобил тип самосвал за нуждите на 
Община Велико Търново с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2020-0037 и 
публикувано обявление от дата 15.06.2020 с ID 983864 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/804.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в Звено “Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка“;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Инж. Красимир Пенчовски -  техник-озеленител в ОП „Зелени системи“;
2. Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирекция СДЗ;
3. Стефан Стефанов -  Старши експерт в отдел ИТО;
4. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

Председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 
ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 ППЗОП, неразделна част от настоящият протокол.
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I

Динко Кечев -  Директор дирекция СУТ в Община Велико Търново, изчете 
Заповед №РД 22-1130/04.08.2020 г., представи комисията и оповести нейните задачи: 
„да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към личното 
състояние, поставени от възложителя; да разгледа и провери допуснатите оферти за 
съответствие е предварително обявените условия и да извърши оценка на офертите 
съгласно методиката за оценка. Комисията да класира участниците по степента на 
съответствие на офертите е предварително обявените от възложителя условия.

Всички действия на комисията да бъдат протоколирани, като резултатите от 
работата да бъдат отразени в протокол. Комисията да състави доклад за работата си, като 
същият бъде представен на Възложителя за утвърждаване. Към него да бъдат приложени 
и всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, заедно е цялата 
документация по процедурата.“

Комисията започна да отваря офертите по реда на тяхното постъпване. При 
отваряне на офертите стриктно се приложи чл. 54, ал.З, ал.4, ал.5 от ППЗОП.

I. Оферта от „ЕСПАС АУТО“ ООД с вх. № 5300-7345-1/31.07.2020г. от 11:41 часа., с; 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1784, бул. „Цариградско шосе“ №100,, 
телефон: 0882919940; електронна поща за кореспонденция: sales@espaceauto.eu, ЗА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3.

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и е 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и пликът е надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан -  2 стр.;
2. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Йордан Бадьоков

и снимков материал -  9 стр.;
3. ЕЕДОП на електронен носител.

II. Оферта от „Еуртек Ауто“ ООД е вх. № 5300-15170-1/31.07.2020 г. от 14:35 часа., 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1220, ул. „Хан Кубрат“ 27, телефон: 
02/813700; електронна поща за кореспонденция: info@skoda-auto.bg, ЗА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и е 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан -  1 стр.;
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2. Декларация за субекта на данните, оригинал подписан и подпечатан -  1 стр.;
3. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Людмил Недев -  

3 стр.;
4. Оторизационно писмо и допълнителни документи;
5. Каталог на производителя;
6. ЕЕДОП на електронен носител.

III. Оферта от „АВТОЧОЙС“ ООД с вх. № 5300-37-11/03.08.2020 г. от 10:37 часа., 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Козлуджа“ 27, 
телефон: 0886700559; факс: 062/605120; електронна поща за кореспонденция: 
v.dzhanabetski@autochoice-vw.com. ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №4, 8, 9 и 10.

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан -  4 стр.;
2. Технически предложения за позиции №4, 8, 9 и 10, оригинал подписани и 

подпечатани от Цвета Ашикова и снимков материал -  29 стр.;
3. ЕЕДОП на електронен носител.

IV. Оферта от „ЕКОДЖЕН“ ООД с вх. № 53-1903-1/03.08.2020 г. от 11:19 часа., 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, кв. „Манастирски ливади-запад“, 
ул. Пирин №58, вх. А, ет. 9, ап. 19, телефон: 0884069882, 02/4217160; факс: 
02/4217169; електронна поща за кореспонденция: office@ecogen.bg, ЗА 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 8, 9 и 10.

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан -  2 стр.;
2. Технически предложения за позиции № 8, 9 и 10, оригинал подписани и 

подпечатани от Димитър Калудов и снимков материал, декларация -  17 стр.;
3. ЕЕДОП на електронен носител.

V. Оферта от „ОМНИКАР АУТО“ ООД с вх. № 53-3208-1/03.08.2020 г. от 11:35 
часа., адрес за кореспонденция: село Труд, ПК 4199, ул. „Карловско шосе“ №42, 
телефон: 0877175602; електронна поща за кореспонденция:
maia.panchova@omnicar-auto.bg, ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 3, 4 и 7.
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Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан, четири броя -  2 стр.;
2. Технически предложения за позиции № 1, 3, 4 и 7, оригинал подписани и 

подпечатани от Златомир Ангелов, декларации и списъци на оторизирани дилъри 
и сервизи -  37 стр.;

3. ЕЕДОП и електронни каталози на електронен носител -  4 бр.

VI. Оферта от „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с вх. № 53-1944-4/03.08.2020 г. от 
16:04 часа., адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, район Витоша, 
Околовръстен път №36, ет. 3, телефон: 02/9055060; факс: 02/9055070; електронна 
поща за кореспонденция: office@exelor.bg, ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1,3, 4, 8, 
9 и 10.

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:

1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан -  5 стр.;
2. Документи доказващи съответствието с условията за допускане, копия -  9 стр.;
3. Технически предложения за позиции № 1, 3, 4, 8, 9 и 10, оригинал подписани и 

подпечатани от Магдалена Василева, Техническа информация, снимков материал 
на електронен носител, декларация -  81 стр.;

4. ЕЕДОП на електронен носител.

VII. Оферта от „ГЕОКРАС“ ЕООД с вх. № 5300-1103-7/03.08.2020 г. от 16:25 часа., 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Възрожденска“ №16, телефон: 
062/634986; факс: 062/634986; електронна поща за кореспонденция: 
geokras vt@abv.bg, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2.

Председателят на комисията отвори опаковката. При отварянето и комисията 
констатира наличието на - документи и информация и непрозрачен, запечатан и с 
ненарушена цялост плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на 
комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.

Съдържание на документите:
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1. Опис на документите, оригинал подписан и подпечатан -  2 стр.;
2. Техническо предложение, оригинал подписано и подпечатано от Красимирка

Маринова -  3 стр.;
3. ЕЕДОП на хартиен носител;
4. ЕЕДОП на електронен носител;
5. Снимки на електронен носител.

С горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 
комисията в 14:55ч., която се оттегли за разглеждане на подадените документи за 
съответствие с изискванията за допускане до участие.

Днес на дата 26.08.2020 г. от 14:00ч., Комисията пристъпи към разглеждане на 
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, на основание чл. 54, ал. 7 
от ППЗОП. След като разгледа подробно представените документи комисията 
констатира следното:

I. Оферта от „ЕСПАС АУТО“ ООД с вх. № 5300-7345-1/31.07.2020г. от 11:41 часа., с; 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1784, бул. „Цариградско шосе“ №100,,

• телефон: 0882919940; електронна поща за кореспонденция: saIes@espaceauto.eu, ЗА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3.

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията прецени, че същият 
отговаря на условията за участие и следва да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата -  разглеждане на Техническото предложение на участника.

II. Оферта от „Еуртек Ауто“ ООД с вх. № 5300-15170-1/31.07.2020 г. от 14:35 часа., 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1220, ул. „Хан Кубрат“ 27, телефон: 
02/813700; електронна поща за кореспонденция: info@skoda-auto.bg, ЗА 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията установи следното:

Участникът се представлява от двама управители Иван Тодоров и Людмил Недев, 
но само единият от тях - Иван Тодоров е подписал ЕЕДОП. Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 3 от 
ППЗОП, лицата които трябва да представят информация по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са 
управителите на дружеството с ограничена отговорност. Поради това е необходимо 
ЕЕДОП да бъде подписан от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП. В чл. 41, ал. 1 от 
ППЗОП е дадена възможността: „ Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече 
от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 
2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП .може да се подпише само от едно от тези 
лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на 
декларираните обстоятелства по отношение на останачите задължени лица. “ 
Подизпълнителят не се е възползвал изрично от тази възможност, в Част Б „Информация 
за представителите на икономическия оператор“ е посочен и другият управител - 
Людмил Недев, но никъде не е изрично декларирано, че информацията се отнася и до 
него. По този начин не става ясно дали е налице условието поставено в закона, а именно
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че „подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 
обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.“

Във връзка с горното, участникът следва да представи нов ЕЕДОП, подписан 
от управителя Людмил Недев или подписан от Иван Тодоров, но в него е изрично 
упоменато, че декларираната информация се отнася и до другия управител - 
Людмил Недев.

III. Оферта от „АВТОЧОЙС“ ООД с вх. № 5300-37-11/03.08.2020 г. от 10:37 часа., 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, ул. „Козлуджа“ 27, 
телефон: 0886700559; факс: 062/605120; електронна поща за кореспонденция: 
v.dzhanabetski@autocholce-vw.com. ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ №4, 8, 9 и 10.

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията прецени, че същият 
отговаря на условията за участие и следва да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата -  разглеждане на Техническото предложение на участника.

IV. Оферта от „ЕКОДЖЕН“ ООД с вх. № 53-1903-1/03.08.2020 г. от 11:19 часа., 
адрес за кореспонденция: град София, ПК 1680, кв. „Манастирски ливади-запад“, 
ул. Пирин №58, вх. А, ет. 9, ап. 19, телефон: 0884069882, 02/4217160; факс: 
02/4217169; електронна поща за кореспонденция: office@ecogen.bg, ЗА
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 8, 9 и 10.

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията прецени, че същият 
отговаря на условията за участие и следва да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата -  разглеждане на Техническото предложение на участника.

V. Оферта от „ОМНИКАР АУТО“ ООД с вх. № 53-3208-1/03.08.2020 г. от 11:35 
часа., адрес за кореспонденция: село Труд, ПК 4199, ул. „Карловско шосе“ №42, 
телефон: 0877175602; електронна поща за кореспонденция:
maia.panchova@omnicar-auto.bg, ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 3, 4 и 7.

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията прецени, че същият 
отговаря на условията за участие и следва да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата -  разглеждане на Техническото предложение на участника.

VI. Оферта от „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД с вх. № 53-1944-4/03.08.2020 г. от 
16:04 часа., адрес за кореспонденция: град София, ПК 1415, район Витоша, 
Околовръстен път №36, ет. 3, телефон: 02/9055060; факс: 02/9055070; електронна 
поща за кореспонденция: office@exelor.bg, ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 3, 4, 8, 
9 и 10.

След като разгледа подробно ЕЕДОП на участника Комисията прецени, че същият 
отговаря на условията за участие и следва да бъде допуснат до следващия етап на 
процедурата -  разглеждане на Техническото предложение на участника.

VII. Оферта от „ГЕОКРАС“ ЕООД с вх. № 5300-1103-7/03.08.2020 г. от 16:25 часа., 
адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Възрожденска“ №16, телефон:
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062/634986; факс: 062/634986; електронна поща за кореспонденция:
geokras vt@abv.bg. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Участникът е представил ЕЕДОП, който не е подписан с квалифициран 
електронен подпис от представителя на дружеството Красимирка Маринова.

Участникът следва да представи нов ЕЕДОП подписан с електронен подпис от 
представляващия дружеството.

Комисията завърши своята работа в 16:00 часа и насрочи следващо заседание след 
изтичане на установения срок за получаване на отговорите по този протокол.

В срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол кандидатите и 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, 
които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената 
информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния 
срок за получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за 
подизпълнителите и третите лица, посочени от кандидата или участника. Кандидатът 
или участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 
подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 
това не води до промяна на техническото предложение.

Председателят на комисията определи следващото заседание на комисията да 
бъде след изтичане на срока за получаване на отговори от участниците.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев -  Елавен ексрррт в Звено “Сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка“;
          ...    ..............................................

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Инж. Красимир Пенчовски -  техник-озеленител в ОП „Зелени системи“; '
...........................................................................................................................................

2. Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирекция СДЗ;

4. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени пЬръчйи”.
 *.............
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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.




