
ПРОТОКОЛ № 4

Днес на дата 24.09.2020 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 прилдгане 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 е 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 в законоустановения срок е получен отговор, съдържащ 
обосновка на цена от „ОМНИКАР АУТО“ ООД с № 53-3208-3/24.09.2020 г.
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Участникът се е позовал на изключително благоприятни ценови условия за 
предлагане на продукта. Посочено е, че цената е образувана като е ползвана отстъпка, 
част от търговска кампания, информация за която е посочена на страницата на 
производителя -  www.renault.bg. Комисията извърши проверка на твърдяното от 
участника и представеното от него доказателство. На страницата на производителя 
действително са налични промоционални условия за гамата лекотоварни автомобили 
„Renault PRO+“, като отстъпката може да достигне до 12200 лв. Направено е 
уточнението, че „ Ценовото предимство до 12 200 лв. е изчислено за Renault MASTER 
версия PFG 1L435 2М  (L4H3 - Energy dCi 165 к.с. RWD BVM6 Т Т S&S двойна задна гума) 
и с включена отстъпка. “

Комисията направи снимка на екрана, показваща промоционалната кампания на 
производителя, за да удостовери, че такива промоционални условия съществуват. Това 
заснемане става неразделна чат от този протокол.

Въз основа на гореизложеното, Комисията прецени, че обосновката на участника 
отговаря на изискванията на закона и предложената цена е постигната по начин 
разрешен от закона и поради това допуска участника до оценка на Ценовото 
предложение по Обособена позиция №4.

Комисията продължи с оценка на ценовите предложения съгласно следната 
методика за оценка:

Приложимо за обособена позиция №2: 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  = 77+ 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 с 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 автомобила180 дни получава -1 
точка;
Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобила от 181 до 240 дни, вкл. 
получава 5 точки.
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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  =Цmin/Ц ) х  50, където:
Цтт е минимално предложената цена доставка на МПС предмет на обществената 
поръчка;
Ц , е предложената цена за доставка на МПС предмет на обществената поръчка на 
съответния участник;

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

десетичната запетая.

Приложимо за обособена позиция №1 и №3-10: 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.

Обособена позиция №1

1. ОМНИКАР АУТО ООД - 17500.00 лв. без ДДС;
2. Екселор Холдинг Груп ЕООД - 19771.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция №2

1. ЕЕОКРАС ЕООД - 37400.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция №3

1. ОМНИКАР АУТО ООД - 25198.33 лв. без ДДС.

Обособена позиция №4
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1. ОМНИКАР АУТО ООД - 35200.83 лв. без ДДС;
2. АВТОЧОЙС ООД - 47060.83 лв. без ДДС;
3. Екселор Холдинг Груп ЕООД - 47447.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция №8

1. ЕКОДЖЕН ООД - 62436.00 лв. без ДДС;
2. Екселор Холдинг Еруп ЕООД - 62911.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция №9

1. ЕКОДЖЕН ООД -  62236.00 лв. без ДДС;
2. Екселор Холдинг Груп ЕООД - 62911.00 лв. без ДДС.

Обособена позиция №10

1. ЕКОДЖЕН ООД - 59436.00 лв. без ДДС;
2. АВТОЧОЙС ООД - 61416.67 лв. без ДДС.

Въз основа на така направеното класиране Комисията предлага на 
Възложителя да сключи договор със следните участници:

Обособена позиция №1

„ОМНИКАР АУТО“ ООД, адрес за кореспонденция: село Труд, ПК 4199, ул. 
„Карловско шосе“ №42, телефон: 0877175602; електронна поща за
кореспонденция: maia.panchova@omnicar-auto.bg

Обособена позиция №2

„ГЕОКРАС“ ЕООД, адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. 
„Възрожденска“ №16, телефон: 062/634986; факс: 062/634986; електронна 
поща за кореспонденция: geokras_vt@abv.bg

Обособена позиция №3

„ОМНИКАР АУТО“ ООД, адрес за кореспонденция: село Труд, ПК 4199, ул. 
„Карловско шосе“ №42, телефон: 0877175602; електронна поща за
кореспонденция: maia.panchova@omnicar-auto.bg е

Обособена позиция №4

„ОМНИКАР АУТО“ ООД, адрес за кореспонденция: село Труд, ПК 4199, ул. 
„Карловско шосе“ №42, телефон: 0877175602; електронна поща за
кореспонденция: maia.panchova@omnicar-auto.bg

Обособена позиция №8
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„ЕКОДЖЕН“ ООД, 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 

Обособена позиция №9

„ЕКОДЖЕН“ ООД, 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

Обособена позиция №10

„ЕКОДЖЕН“ ООД, 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

С тези действия комисията приключи своята работа, като предава изготвените 
протоколи и съставения доклад за одобрение на възложителя и за издаване на решение за 
избор на изпълнител.

Комисията приключи своята работа в 16:30 часа

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

И ЧЛЕНОВЕ:

1. Инж. Красимир Пенчовски -  техник-озеленител в |£ ш 2системи“;

2. Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирекция СДЗ;
  у у..../..

3. Стефан Стефанов -  Старши експерт в'отдел ИТО;

4. Явор Иванов -  Юрисконсулт в Дирекция „Обществени поръчки .
■ •7 "/.
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калкулирайте лизингов план

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

ЛЕКОТОВАРНА ГАМА RENAULT PRO+

Промоционални условия

Гамата лекотоварни автомобили Renault PRO+ е с ценово предимство до 12 200 лв * и 

подарък удължена фабрична гаранция 200 000 км.

Офертата може да се комбинира с промоционален лизинг с 6 месеца гратисен период за 

плащане на лизинговите вноски и не може да се комбинира с всички други 

промоционални условия. За специалните условия за всички останали версии, можете да 

се свържете с представителство на Renault.

*Ценовото предимство до 12 200 лв. е изчислено за Renault M ASTER  версия PFG 1L435 2М 

(L4H3 - Energy dCi 165 к.с. RW D B V M 6 ТТ S&S двойна задна гума) и с включена о тстъ пка.И

Офертата е валидна до 30.09.2020.

НАМЕРЕТЕ НАЙ-БЛИЗКОТО ДИЛЪРСТВО

Разгледайте офертите




