
ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 14.09.2020 г. в 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 306, 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, продължи с 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на открита процедура с 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 с 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”.

В сградата на Общината бяха получени два броя отговори:

1. Отговор от „Геокрас“ ЕООД с вх. № 5300-1103-8/01.09.2020 г.
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Пликът съдържа електронен носител CD с ЕЕДОП на участника, подписан от 
Красимирка Тодорова, както е указано в Протокол на комисията от дата
26.08,2020 г.

Комисията прецени, че ЕЕДОП на участника отговаря на условията на поръчката 
и реши да допусне участника до следващия етап в процедурата.

2. Отговор от Еуратек Ауто ООД с вх. № 5300-17096-1/04.09.2020 г.

Пликът съдържа електронен носител CD с ЕЕДОП на участника, подписан от 
Людмил Недев, както е указано в Протокол на комисията от дата 26.08.2020 г.

Комисията прецени, че ЕЕДОП на участника отговаря на условията на поръчката 
и реши да допусне участника до следващия етап в процедурата.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническите предложения на 
участниците във връзка със съответствието им с условията на поръчката.

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.

В техническото си предложение участникът не е посочил дали предложеният 
автомобил е оборудван с фарове за мъгла. Като се вземе предвид, че в техническата 
спецификация за Обособена позиция №3 е поставено изискването автомобилът да 
разполага с такива фарове, Комисията заключи че участникът не е представил 
необходимата информация за да се извърши преценка дали предложението отговаря на 
условията на поръчката. Както е посочено в самия образец: „Участник не представил 
необходимата информация съобразно образеца ще бъде предложен за отстраняване/’

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т.2 от ЗОП Комисията 
предлага участника за отстраняване от участие в процедурата.

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.

Участникът е посочил в Техническото си предложение, че предлага гаранционен 
срок на автомобила в размер на 60 месеца или до достигане на 100000 км. За разлика от 
други обособени позиции в Обособена позиция №1, в техническата спецификация, не е 
посочено, че се допуска алтернативно представяне на гаранционния срок, както в 
месеци, така и в километри. В образецът на Техническо предложение е дадена 
възможност да се предложи гаранционен срок единствено в месеци. Правейки 
алтернативно предложение, в месеци или километри, участникът е изменил образецът на 
Техническо предложение по непозволен начин, който не отговаря на изискванията на 
Техническата спецификация. Същевременно това се явява и представяне на варианти в 
офертата. По този начин предложението на участника се явява неподходящо.
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В допълнение към това, в техническото си предложение участникът не е посочил 
дали предложеният автомобил е оборудван е резервоар, който отговаря на изискванията 
на Техническата спецификация. Като се вземе предвид, че в техническата спецификация 
за Обособена позиция №1 е поставено изискването автомобилът да разполага с резервоар 
с вместимост между 45 и 55 литра, Комисията заключи че участникът не е представил 
необходимата информация за да се извърши преценка дали предложението отговаря на 
условията на поръчката. Както е посочено в самия образец: „Участник не представил 
необходимата информация съобразно образеца ще бъде предложен за отстраняване.”

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т.2 от ЗОП Комисията 
предлага участника за отстраняване от участие в процедурата.

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.

След като разгледа Техническите предложения на участника за позиции № 4, 8, 9 
и 10, Комисията прецени, че същите отговарят на предварително определените условия и 
реши да допусне участника до етапът на отваряне на Пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ по всяка една от четирите позиции.

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 Техническите предложения на участника за позиции № 8, 9 и 
10, Комисията прецени, че същите отговарят на предварително определените условия и 
реши да допусне участника до етапът на отваряне на Пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ по всяка една от трите позиции.

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.

В техническото си предложение по позиция №7 участникът не е посочил дали 
предложеният автомобил е оборудван с борд компютър, управление на аудио системата 
от волана и Радио 2DIN е интегриран 3- лентов дисплей и управление от волана, MP3 
прослушване през USB/AUX. Като се вземе предвид, че в техническата спецификация за 
Обособена позиция №7 е поставено изискването автомобилът да разполага с тези екстри, 
Комисията заключи че участникът не е представил необходимата информация за да се 
извърши преценка дали предложението отговаря на условията на поръчката. Както е 
посочено в самия образец: „Участник не представил необходимата информация 
съобразно образеца ще бъде предложен за отстраняване.”

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т.2 от ЗОП Комисията 
предлага участника за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №7.
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След като разгледа Техническите предложения на участника за позиции № 1, 3 и 
4, Комисията прецени, че същите отговарят на предварително определените условия и 
реши да допусне участника до етапът на отваряне на Пликовете с надпис Предлагани 
ценови параметри4' по всяка една от трите позиции.

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@exeIor.bg, ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ № 1, 3, 4, 8, 
9 и 10.

В техническото си предложение по позиция №3 участникът не е посочил дали 
предложеният автомобил е оборудван с два предни и три задни триточкови предпазни 
колани. Като се вземе предвид, че в техническата спецификация за Обособена позиция 
№3 е поставено изискването автомобилът да разполага с такива колани, Комисията 
заключи, че участникът не е представил необходимата информация за да се извърши 
преценка дали предложението отговаря на условията на поръчката. Както е посочено в 
самия образец: „Участник не представил необходимата информация съобразно образеца 
ще бъде предложен за отстраняване.”

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т.2 от ЗОП Комисията 
предлага участника за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция №3.

В техническото си предложение по позиция №10 участникът не е посочил дали 
предложеният автомобил е оборудван с усилено окачване. Като се вземе предвид, че в 
техническата спецификация за Обособена позиция №10 е поставено изискването 
автомобилът да разполага е такова, Комисията заключи, че участникът не е представил 
необходимата информация за да се извърши преценка дали предложението отговаря на 
условията на поръчката. Както е посочено в самия образец: „Участник не представил 
необходимата информация съобразно образеца ще бъде предложен за отстраняване.”

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 107, т.2 от ЗОП Комисията 
предлага участника за отстраняване от участие в процедурата по обособена позиция 
№ 10.

След като разгледа Техническите предложения на участника за позиции № 1, 4, 8 
и 9, Комисията прецени, че същите отговарят на предварително определените условия и 
реши да допусне участника до етапът на отваряне на Пликовете с надпис „Предлагани 
ценови параметри“ по всяка една от четирите позиции.

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.

След като разгледа Техническото предложение на участника за позиция №2, 
Комисията прецени, че същото отговаря на предварително определените условия и реши 
да допусне участника до етапът на отваряне на Пликът с надпис „Предлагани ценови 
параметри“.
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Съгласно методиката за оценка участникът получава 25 т. за предложението 
си от 367 дни гаранционен срок.

Председателят на комисията определи отварянето на цените да бъде на дата 
17.09.2020 г. от 15:00 часа, като за целта да бъде публикувано съобщение на Профила на 
купувача най-малко два работни дни преди заседанието.

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

И ЧЛЕНОВЕ:

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

.................................................................. wta»---
2. Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирекция СДЗ;

............................................................................................................... *••••//................а-..........  4

3. Стефан Стефанов -  Старши екеперт в отдел ИТО;
.................................      у,™/ :

<1
4. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки”.

........................................................................................................................   -УШ у<А............
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