
До 
Кмета на Община Велико Търново 

Д О К Л А Д 

Съгласно чл.103, ал.З ЗОП 

От 19.07.2017 г. на Комисията по чл.51. ал.1 от ППЗОП във връзка с чл. 103, 
ал.1 от ЗОП. назначена със заповед № РД 22-1091/27.06.2017г. на Кмета на Община 
Велико Търново да провери съответствието на офертите с предварително обявените от 
възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за изпълнение на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобили и оборудване за нуждите на 
Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени 
позиции: 

Обособена позиция Ml: Доставка на два броя употребявани автомобили за 
нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; 

Обособена позиция №2: Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания 
над 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с 
психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Велико Търново, съгласно 
техническа спецификация;, суникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 
публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с ID 787998 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/490/ 

1. Състав на комисията, включително промени, настъпили в хода на нейната 
работа. 
КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено „Сигурност и ОМП" в 
Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция Обществени Поръчки в Община Велико 
Търново; 
2. Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция „БФ" в Община Велико Търново; 
3. Маргарита Сариева - Управител на „Център за социална рехабилитация и интеграция 
за възрастни и лица с увреждания над 18 години" и „Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" . гр.Велико 
Търново; 
4. Александър Колев - Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 
Велико Търново; 

Не са настъпвали промени в състава на комисията в хода на нейната работа. 

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 22-1091/27.06.2017г. на Кмета на Община 
Велико Търново. Не са правени промени във връзка със състав, срокове и задачи на 
комисията. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/490/


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. 

В изпълнение на Заповед РД 22-1091 /27.06.2017г. , комисията се събра в зала 306 на дата 
28.06.2017г. , като установи, че са подадени две оферти за изпълнение на предмета на 
обществената поръчка. Една оферта за обособена позиция №1 и една оферта за обособена 
позиция №2 

1. Вх.№ 5300-37-4/26.06.2017г. от 12:06ч. на „Авточойс" ООД; 
2. Вх.№ 5300-10896-1/26.06.2017г. от 13:58ч. на ..Венци - Велико Търново" ЕООД; 

На дата 29.06.2017г. комисията единодушно взе решение, че е необходимо да изиска от 
участника ..Венци - Велико Търново" ЕООД на основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, 
представянето на документи и информация подробно описани и изброени в протокола от 
тази дата, като на същия ден бе изпратен протокола до двамата участници и публикуван 
на профил на купувача. 

На дата 10.07.2017г. комисията се събра и констатира, че в установения срок 
съгласно ЗОП е постъпил отговор от участника. След разглеждане на представените 
документи и информация от участника, комисията се обедини единодушно, че е налице 
съответствие на документите с изискванията към личното състояние и критериите за 
подбор, поставени от възложителя. На същата дата комисията разгледа и техническото 
предложение на участника в съответствие с изискванията посочени в техническата 
спецификация и заложените условия посочени в обявлението и документацията за 
участие. Комисията установи че за обособена позиция №1 , участникът „АВТОЧОЙС" 
ООД е предложил автомобили в съответствие с заложените изисквания и е направил 
своите предложения по показателите за оценка съобразно заложените диапазони., като 
комисията реши и допусна участника до оценка на Ценовото предложение. 

След това комисията разгледа техническото предложение на увастника ,.Венци -
Велико Търново" ЕООД за обособена позиция №2. и установи несъответствия с 
изискванията посочени в техническата спецификация както следва: 

Към техническото предложение на участника са представени заверени копия от 
снимков материал и оферта на автомобила. Участникът е предложил да достави в обхвата 
на позицията автомобил както следва: 

Предложените от нас автомобил, предмет на обособената позиция е марка 
ФИАТ, модел ДОБЛО ПАНОРАМА, година на пускане в производство 2015 година, с 
параметри както следва: 

Технически характеристики 
Течнически параметри 

ILP e j3 i !° /*5? 0 1 у ч а с т и к а 

Година на пускане в 
производство 

След 01.01.2015г. След 2015г. 

Максимален пробег до 10 км. 9км. 

Тип двигател Дизелов Дизелов 

Мощност От 100 к.с. До 110 к.с. 120 к.с. 
Скоростна кутия Ръчна 6 скорости напред 6-степенна ръчна скоростна 

кутия 
Обем на резервоара за 
гориво 

Минимум 60 литра 60 литра 

Каросерия Лек автомобил „миниван" Лек автомобил ..миниван" 

Брой места 6+1 6+1 
Брои врати 5 5 
Среден (смесен) разход на 
гориво 

Максимум 5.3л/100км. Смесен разход на гориво 
5,2л/100км. 

Стандарт за вредни емисии Минимум EURO 5 EURO 5 



Спирачна система АВ8(Антиблокиращата система) ABS и EBD 
Система за поддръжка на 
траекторията на движение 
на автомобила съобразно 
зададеното направление от 
водача чрез кормилната 
уредба 

ESP ESP 

Предпазни странични 
лайсни 

По купето минимум на вратите Предпазни странични лайсни 
на вратите 

Въздушни възглавници Минимум 4бр. 4бр. въздушни възглавници 
Сервизни документи Сервизна книжка Сервизна книжка 
Обор\дване: 
Охлаждане на купето Минимум Климатйк Климатйк 
Аудио система Радио. CD-MP 3 с USB вход/изход Радио, CD-MP 3 с USB 

вход/изход 
Заключване на автомобила Централно заключване с дистанционно 

управление 
Централно заключване с 
дистанционно управление 

Електро управляеми стъкла Предни и задни Предни и задни 
Странични огледала Сгъваеми, Електро управляеми Сгъваеми, Електро 

управляеми 

Участникът е предложил в съответствие с изискванията на Възложителя, че по 
време на гаранционния срок се задължава да отстранява всяка повреда на автомобила в 
срок до 10 /десет/ календарни дни, считано от представянето й в сервиза ни, при 
максимално допустим срок поставен като изискване от Възложителя - не повече от 10 
календарни дни. 

Участникът е направил своите предложения по показателите за оценка на 
техническо предложение както следва: 

По показател Т1 - 10 календарни дни за доставка на МПС. 
По показател Т2 - 60 месеца на доставеното МПС. 

В приложенията от участника озаглавени Оферта за закупуване на автомобил Фиат 
Добло 6+1 места, в които приложения в раздел Общи условия на офертата участника е 
записал: 

Срок на доставка до 10 дни след плащане на автомобила 
Начин на плащане директно плащане по банков път срещу надлежно 
издадена данъчна фактура или лизингова схелга. 

В следващата точка ..Гаранционен срок", участника е записал: „На боята - 36 месеца (3 
години) или 150 ОООкм., което настъпи първо; на боята - 36 месеца; срещу корозия - 8 
години; 
В следващата точка ..Валидност на офертата е записано „До изчерпване на 
количествата". 

След анализ на представените документи и информация, комисията установи 
несъответствие с предварително обявените условия от Възложителя и представяне 
на варианти от страна на участника. В поле ..Мощност". Възложителя е поставил 
граница От 100 к.с. До 110 к.с, като участника предлага мощност от 120к.с, което 
е над определения диапазон и не отговаря на предварително обявените условия. 
Участника е подписал декларация за срока на валидност на офертата, като от 
приложенията към техническото предложение е записано ..До изчерпване на 
количествата", което противоречи на декларираното. Съгласно методиката за 
оценка по показател Т1, участника е предложил срок за доставка Юкалендарни 
дни за доставка на МПС по обособена позиция №2, считано от датата на 
подписване на договора . В приложенията към техническото предложение 
участника е записал Срок на доставка до 10 дни след плащане на автомобила, 



което представлява представяне на варианти и прави невъзможно 
прилагането на методиката. 

Съгласно методиката за оценка по показател Т2. участника е предложил 
сгаранционен срок 60 месеца на доставеното МПС по обособена позиция №2. 
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за извършената 
доставка. В приложенията към техническото предложение участника е записал 
„Гаранционен срок", . „На боята - 36 месеца (3 години) или 150 ОООкм., което 
настъпи първо; на боята - 36 месеца; срещу корозия - 8 години;, което 
представлява представяне на варианти и прави невъзможно прилагането на 
методиката. 
Съгласно обявлението в раздел II.2.10) Информация относно вариантите, 

Възложителя е посочил че няма да се приемат варианти. 

Предвид горното комисията реши и предлага за отстраняване участника, на основание 
чл.107, т.2 ЗОП, а именно участник който е представил оферта, която не отговаря на 
предварително обявените условия на поръчката. 

На 14.07.2017г. комисията се събра, като председателят на комисията отвори плик 
..Предлагани ценови параметри" за обособена позиция №1 и обяви съдържанието му. 
Участникът е направил следните предложения: 
Цена за доставка на 2 /два/ броя употребявани автомобили, съгласно нашето техническо 

предложение: 
32 916,00 /тридесет и две хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 00ст./ лева без 

ДДС 

39 499,20 / тридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и 20ст./ 
лева с ДДС 

Цена за доставка на 1 брой употребяван автомобил, съгласно техническо предложение: 
16 458,00 /шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 00ст./ лева без 

ДДС 

19 749.60 /деветнадесет хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и 60ст./ лева 
с Д Д С 

Комисията предлага сключване на договор с класирания на първо място 
участник „АВТОЧОЙС" ООД, град Велико Търново, за обособена позиция №1. 

Комисията предлага прекратяване на обособена позиция №2 на основание 
чл.110, ал.1, т.2 ЗОП, а именно всички оферти или заявления за участие не 
отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са 
неподходящи. 

Настоящият доклад, протоколите и цялата документация в процедура с предмет: 
„Доставка на автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и 
структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции: 

Обособена позиция Ml: Доставка на два броя употребявани автомобили за 
нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация; 

Обособена позиция М2: Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания 
над 18 години" и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с 
психични разстройства и интелектуални затруднения", гр.Велико Търново, съгласно 
техническа спецификация;, суникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0027 и 



публикувано обявление от дата 22.05.2017г. с ID 787998 в Регистъра на обществените 
поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико 
Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profd-na-kupuvacha/490/ се предават на 
Възложителя за утвърждаване по чл. 106, ал. 1 и вземане на решение по чл.106, ал.6 от 
зоп. 

Настоящия доклад се състави и подписа от комисията, назначена със Заповед 
РД 22-1091 /27.06.2017г. на Кмета на Община Велико Търново, както следва: 

КОМИСИЯ в състав. * 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: . 
/ инж. Веселин Станчев - Главен експче-ртхв звено „Сигурност и ОМГГ в Община Велико 
Търново;/ 

И ЧЛЕНОВЕ: 

/Явор Иванов - Юрисконсулт в Дирекция Обществени Поръчки в Община Велико 
Търново;/ 

/ Ана Тодорова - Главен експерт в Дирекция^ЙФ" в Община Велико Търново;/ 

3. -

/ Маргарита Сариева - Управител на4Център за социална рехабилитация и интеграция за 
възрастни и лица с увреждания над 18 години" и „Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения" , гр.Велико 
Търново;/ 

4. 
/ Александър Колев - Старши експерт в Дирекция Обществени поръчки в Община 
Велико Търново;/ 

/9 0^ / - f • 00 
Получих доклада (У% цд№н№£ нд комисията на дата '.( .У..'...2017г. ч. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ.ДАНИЕЛ д вдашб& 
КМЕТ НА ОБЩИНА В Е Щ ф ТЪВДОВО 

УТВЪРЖДАВАМ докла/а«ДоаЬа4М\$-комисията на дата <?^/...?Л^...2017г. {^.'..?.£..ч. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

И Н Ж . Д А Н И Е Л ; i 
КМЕТ НА ОБЩИНА ВШЩ$9 

Заличена информация на основание чл. 42. ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД. 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profd-na-kupuvacha/490/

