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Решение

/ 3 J
. Велико Т ъ р н о в о .Q̂. \ .2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 
108, т. 1, във връзка с чл. 109 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от 
дати: 05.08.2020 г., 26.08.2020 г., 14.09.2020 г., 17.09.2020 г. и 24.09.2020 г. на 
Комисията назначена със Заповед № РД 22-1130/04.08.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново и в тяхно изпълнение във връзка с открита процедура с предмет: 
Доставка на автомобили по обособени позиции: Обособена позиция №9: 
Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ, 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-tarnovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/804. Прогнозна стойност на поръчката 393555.34 лв. без ДДС. Прогнозна 
стойност на Обособената позиция: 64166.67 лв. без ДДС.

НАРЕЖДАМ:

I. На основание чл.107, т.2 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на 
комисията отразени в протокол и доклад от нейната работа, отстранявам от участие по 
Обособена позиция № 9 в процедура с предмет: Доставка на автомобили по 
обособени позиции: Обособена позиция №9: Специализиран бус за нуждите на 
ЦСУ по ПРОЕКТ, участникът:

„АВТОЧОЙС“ ООД, 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;

Мотиви:

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.

ОБЯВЯВАМ:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-
mailto:v.dzhanabetski@autochoice-vw.com


I. Класирането за Обособена позиция №9 по обществена поръчка чрез открита 
процедура, с предмет: Доставка на автомобили по обособени позиции: Обособена 
позиция №9: Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ

1. „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;

2. „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД, 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.

МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ПО
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ МЕТОДИКАТА. ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И ДОКЛАДА.

II. Определям за изпълнител за Обособена позиция №9 по обществена поръчка с 
предмет: Доставка на автомобили по обособени позиции: Обособена позиция №9: 
Специализиран бус за нуждите на ЦСУ по ПРОЕКТ.

„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

III. Решението ще бъде публикувано в профила на купувача на интернет адрес: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/804/. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП 
решението ще бъде изпратено на участниците в 3-дневен срок от издаването му.

IV. Жалба срещу решението на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от 
Закона за обществените поръчки пр£Д Комисията за защита на конкуренцията, град 
София, бул. Витоша №18.

Контрола по )изЩ*пнение йа решението ще упражнявам лично.

Съгласувал:
Надя Петрова -  ДиршИюр дирекцйя ОП

Изготвил:
Явор Иванов -  юрисконсулт в дирекция ОП
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