
ДО КМЕТА НА ОБЩИНА 
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Д О К Л А Д

Днес на дата 25.09.2020 г., 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, изготви настоящия доклад във връзка с 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 е 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. Прогнозна стойност на поръчката 393555.34 лв.

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

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”.

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 22-1130/04.08.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново.

да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие е 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.
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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 с цялата документация по 
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 00073-2020-0037 в регистъра на АОП.

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.

Комисията започна работа в 14:00 часа.

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 с предварително 
обявените условия и да извърши оценка на офертите съгласно методиката за оценка. Комисията 
да класира участниците по степента на съответствие на офертите с 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 с 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 „ЕСГГАС 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 с ненарушена цялост плик с 
надпис „Предлагани ценови параметри“. Членовете на комисията подписаха техническото 
предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“.
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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 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.

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.;
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 е 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 е 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:

3

mailto:info@skoda-auto.bg
mailto:v.dzhanabetski@autochoice-vw.com
mailto:office@ecogen.bg


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.

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: sales@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 останалите задължени 
лица. “ Подизпълнителят не се е възползва.1 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 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.

Съдържание на документите:
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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 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: 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.

Председателят на комисията определи следващото заседание на комисията да бъде след 
изтичане на срока за получаване на отговори от участниците.
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На дата 14.09.2020 г. в 14:00 часа Комисията продължи своята работа.

В сградата на Общината бяха получени два броя отговори:

1. Отговор от „Геокрас“ ЕООД с вх. № 5300-1103-8/01.09.2020 г.
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 е 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.

В допълнение към това, в техническото си предложение участникът не е посочил дали 
предложеният автомобил е оборудван с резервоар, който отговаря на изискванията на
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Техническата спецификация. Като се вземе предвид, че в техническата спецификация за 
Обособена позиция №1 е поставено изискването автомобилът да разполага с резервоар е 
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 е 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: 0ffice@ec02en.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 е 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 е 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.

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 е надпис „Предлагани ценови 
параметри“ 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.
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3, телефон: 02/9055060; факс: 02/9055070; електронна поща за кореспонденция: 
office@exelor.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 е 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 е 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 с 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 е 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“.

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.

На дата 17.09.2020 г. в 15:00 часа Комисията продължи своята работа:

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ на допуснатите участници:

I. Оферта от „АВТОЧОЙС“ ООД е 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.
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Участникът предлага цена по обособена позиция № 8 от 64500.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена не отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя. В Обявлението за 
обществена поръчка е обявен максимален бюджет от 64166.67 лв. без ДДС. Предложената цена 
очевидно надвишава предвидения бюджет и по този начин офертата на участника се явява 
неподходяща.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 9 от 64500.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена не отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя. В Обявлението за 
обществена поръчка е обявен максимален бюджет от 64166.67 лв. без ДДС. Предложената цена 
очевидно надвишава предвидения бюджет и по този начин офертата на участника се явява 
неподходяща.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 10 от 61416.67 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Въз основа на горепосочените констатации Комисията взе решение да предложи 
офертата на участника за отстраняване по позиции № 8 и 9 на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от 
ЗОП.

Комисията, след като разгледа Ценовите предложения на участника за обособени 
позиции № 4 и 10, прецени че същите отговарят на предварително обявените условия. 
Комисията реши да допусне участника до оценка на ценовите предложения съгласно 
методиката за оценка за обособени позиции № 4 и 10.

II. 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.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 8 от 62436.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 9 от 622360.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 10 от 59436.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Комисията, след като разгледа Ценовите предложения на участника за обособени 
позиции № 8, 9 и 10, прецени че същите отговарят на предварително обявените условия. 
Комисията реши да допусне участника до оценка на ценовите предложения съгласно 
методиката за оценка за обособени позиции № 8, 9 и 10.

III. 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 и 4.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 4 от 47060.83 лв. без ДДС. Така
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.
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Участникът предлага цена по обособена позиция № 3 от 25198.33 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 4 от 35200.83 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Комисията, след като разгледа Ценовите предложения на участника за обособени 
позиции № 1, 3 и 4, прецени че същите отговарят на предварително обявените условия. 
Комисията реши да допусне участника до оценка на ценовите предложения съгласно 
методиката за оценка за обособени позиции № 1, 3 и 4.

IV. 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, 4, 8 и 9.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 1 от 19771.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 4 от 47447.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 8 от 62911.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Участникът предлага цена по обособена позиция № 9 от 62911.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Комисията, след като разгледа Ценовите предложения на участника за обособени 
позиции № 1, 3 и 4, прецени че същите отговарят на предварително обявените условия. 
Комисията реши да допусне участника до оценка на ценовите предложения съгласно 
методиката за оценка за обособени позиции № 1, 4, 8 и 9.

V. 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.

Участникът предлага обща цена по обособената позиция от 37400.00 лв. без ДДС. Така 
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.

Комисията, след като разгледа Ценовото предложение на участника, прецени че същото 
отговаря на предварителното обявените условия. Комисията реши да допусне участника до 
оценка на ценовите предложения съгласно методиката за оценка.

Комисията установи, че по Обособена позиция № 4 има предложение на участника 
„ОМНИКАР АУТО“ ООД, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 
на предложенията на останалите участници. Предложенията по тази позиция са следните: 
47060.83 лв., 35200.83 лв. и 47447.00 лв. Средно аритметично на двете по-високи сума е

Участникът предлага цена по обособена позиция № 1 от 17500.00 лв. без ДДС. Така
предложената цена отговаря на наличния бюджет обявен от възложителя.
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47253.15, а двадесет процента от нея е 37802.52, което е повече от предложението от 35200.83. 
Видно от горното предложението на участника е по-благоприятно с повече от 20%.

Комисията взе решение да изпрати писмо с искане за представяне на обосновка до 
участника и да направи следващо заседание след изтичане на срока за нейното получаване.

Комисията приключи своята работа в 16:45 часа

На 24.09.2020 г. в 14.00 часа, Комисията продължи своята работа:

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.

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 ТТ 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 = Т1+ Т2 + Ц, където,
Т1 -  гаранционен срок на автомобил М  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:
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Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобила180 дни получава -1 точка;
Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобта от 181 до 240 дни, вкл. получава 
5 точки.
Ако участника е предложил гаранционен срок на автомобта от 241 до 300 дни, вкл. получава 
10 точки
Ако участника е предложт гаранционен срок на автомобила от 301 до 365 дн и , вкл. получава 
15 точки
Ако участника е предложт 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 ДДС по показател Ц;
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая.

Приложимо за обособена позиция M l и Ns3-10: 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. FEOKPAC 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 Груп 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

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
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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

О б о с о б е н а  п о з и ц и я  № 8

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

Настоящия доклад на комисията се предава на Възложителя за утвърждаване на 
основание чл. 106, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал.З от ППЗОП. Към доклада се прилагат:
- Протоколи от работата на комисията /Протокол № 1, 2, 3 и 4/, всички документи, изготвени в 
хода на работа на комисията, заедно с цялата документация по 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 е 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:
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Товарен автомобил тип самосвал за нуждите на Община Велико Търново с уникален номер 
на поръчката в РОП 00073-2020т0037 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. Прогнозна стойност 
на поръчката 393555.34 лв.

Настоящия доклад се състави и подписа от комисия назначена със Заповед № РД 22
1130/04.08.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва:

П РЕД С Е Д А ТЕЛ : инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в Звено “Сигурност и отбранително- 
мобилизационна подготовка“; Заличена информация на основание
............................................................чл. 36а, ал. 3 от ЗОП .................................................

във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
И Ч Л ЕН О ВЕ: 2016/679.

1. Инж. Красимир Пенчовсь жстеми“;
  Заличена информация на основание .........................

чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
2. Жоро Ковачев -  Главен експерт в дирвъв ВрЪЗка с чл 4 0т Регламент (ЕС)

......................................................................2016/679. .........................
Заличена информация на основание

3. Стефан Стефанов -  Старши експерт в отдел ИТО; чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
................................................................................................... във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

2016/679.
4. Явор Иванов -  ЮрисконсултлОЦирекция „Обществен Заличена информация на основание 

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

П олучих на дата ....във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) ••
доклада на комненят^О 16/679. ........

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИ I РОрИАНСЖ  
Кмет на Община ВеликоДд^нщЦ) ' „

УТВЪРЖДАВАМ на датЗаличена информация на основание .
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП доклада иа комисията:.. „ .във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИ12016/679.
Кмет на Община Велико
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