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Днес, 22.04.2020 г. в 11:00 ч. в зала в сградата на Община Велико Търново, комисията 
от длъжностни лица по чл. 97, ал. 1 от ППЗОП, назначена със Заповед № РД 22-586/22.04.2020 
г. на Кмета на Община Велико Търново, започна разглеждането на получените оферти, 
изготвени в отговор на обява № ОБ - 6 от 02.04.2020 г. за обществена поръчка на стойност по 
чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Наем на превозни средства за нуждите на Дирекция 
„Социални дейности и здравеопазване", Център за социални услуги в Община Велико 
Търново по изпълнение на дейности по проекти, по обособени позиции: 
Позиция № 1: „Наем на лек автомобил за нуждите на Проект „Кризисен център за 
лица „Търновград" с per. № BG05M90P001-2.029-0003-C01 по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски социален фонд". 
Позиция № 2: „Наем на лек автомобил за нуждите на Проект „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново" - Компонент 3, 
Процедура BG05M90P001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 3", финансирана от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд", с публикувана Информация за обява ID 9097916 в Портала за обществени 
поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти, публикувана в ПОП с ID 9098089 на 14.04.2020 г. с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/794/ 

КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Жоро Ковачев - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико 
Търново 
И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Борислав Стоянов - Главен експерт в дирекция СДЗ в Община Велико Търново 
2. Николина Ангелова - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 

Със задачи: да разгледа постъпилите в срок оферти за съответствие с изискванията към 
личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя; да разгледа и провери 
допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените условия, както и да ги оцени. 
Комисията да класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от възложителя условия. 

В указания срок за получаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 21.04.2020 г. са 
постъпили две оферти, както следва: 

1. Оферта с вх. № 5300-37-4/15.04.2020 г. от 10:37 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, по 
обособена позиция № 1; 

2. Оферта с вх. № 5300-37-5/15.04.2020 г. от 10:39 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, по 
обособена позиция № 2; 
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Постъпилите оферти са представени в запечатани непрозрачни опаковки с ненарушена 
цялост в изискуемия от Възложителя срок. 

След запознаване със списъка с участниците, членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП и чл. 51, ал. 8 ППЗОП. 

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 

При отварянето на офертите стриктно се приложиха чл. 97, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП, а 
именно: комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите 
предложения. Техническото предложение на всеки от участниците беше подписано от 
тримата членове на комисията. 

1. Оферта с вх. № 5300-37-4/15.04.2020 г. от 10:37 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 
104056734, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, 5000, ул. „Козлуджа" № 27, тел.: 062/ 615 777, 0886 700 559, факс: 062/ 605 120, е-
mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, лице за контакт: Иван Димитров, по обособена 
позиция № 1, съдържа: 

1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата по Образец № 1, подписано от Цвета Ашикова - управител, 1 стр.; 

2. Представяне на участника по Образец № 2, подписано от Цвета Ашикова -
управител, 2 стр.; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3.1, подписано 
от Цвета Ашикова - управител, 4 стр.; 

4. Ценово предложение по Образец № 4, подписано от Цвета Ашикова - управител, 3 
стр.; 

5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП по Образец № 5, подписана от Цвета Ашикова - управител, 2 стр.; 

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП по Образец № 5, подписана от Ирена Солакова - съдружник, 2 стр.; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
3-6 от ЗОП по Образец № 6, подписана от Цвета Ашикова - управител, 2 стр.; 

8. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7, подписана от 
от Цвета Ашикова - управител, 2 стр.; 

9. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП -
Образец № 8, подписана от Цвета Ашикова - управител, 2 стр.; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество - Образец № 9, подписана от Цвета Ашикова - управител, 
2 стр.; 

11. Проект на договор - 14 стр.; 

За предоставяне на услугите участникът предлага цена за месечно 
възнаграждение в размер на 416,67 (четиристотин и шестнадесет и 67 ст.) лева без ДДС, а 
с 20% ДДС - 500,00 (петстотин и 00 ст.) лева. 

2. Оферта с вх. № 5300-37-5/15.04.2020 г. от 10:39 ч. на „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 
104056734, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Велико 
Търново, 5000, ул. „Козлуджа" № 27, тел.: 062/ 615 777, 0886 700 559, факс: 062/ 605 120, е-
mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, лице за контакт: Иван Димитров, по обособена 
позиция № 2, съдържа: 
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1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се в 
офертата по Образец № 1, подписано от Цвета Ашикова - управител, 1 стр.; 

2. Представяне на участника по Образец № 2, подписано от Цвета Ашикова -
управител, 2 стр.; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката по Образец № 3.2, подписано 
от Цвета Ашикова - управител, 3 стр.; 

4. Ценово предложение по Образец № 4, подписано от Цвета Ашикова - управител, 3 
стр.; 

5. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП по Образец № 5, подписана от Цвета Ашикова - управител, 2 стр.; 

6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
1, 2 и 7 от ЗОП по Образец № 5, подписана от Ирена Солакова - съдружник, 2 стр.; 

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 
3-6 от ЗОП по Образец № 6, подписана от Цвета Ашикова - управител, 2 стр.; 

8. Декларацията по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици - Образец № 7, подписана от 
от Цвета Ашикова - управител, 2 стр.; 

9. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП -
Образец № 8, подписана от Цвета Ашикова - управител, 2 стр.; 

10. Декларация по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество - Образец № 9, подписана от Цвета Ашикова - управител, 
2 стр.; 

11. Проект на договор - 14 стр.; 

За предоставяне на услугите участникът предлага цена за месечно 
възнаграждение в размер на 490,00 (четиристотин и деветдесет и 00 ст.) лева без ДДС, а с 
20% ДДС - 588,00 (петстотин осемдесет и осем и 00 ст.) лева. 

jt-k-k 

Констатации относно съответствието на участниците с изискванията към 
личното състояние, поставени от Възложителя: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на представените от участниците 
документи за съответствие с изискванията към личното състояние, поставени от възложителя, 
и констатира следното: 

1. Относно оферта с вх. № 5300-37-4/15.04.2020 г. от 10:37 ч. на „АВТОЧОЙС" 
ООД, ЕИК: 104056734, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: 
гр. Велико Търново, 5000, ул. „Козлуджа" № 27, тел.: 062/ 615 777, 0886 700 559, факс: 
062/ 605 120, e-mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, лице за контакт: Иван Димитров, 
по обособена позиция № 1: 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, свързани 
с личното състояние, комисията констатира следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. Комисията единодушно 
реши да допусне участника до разглеждане на техническото му предложение при следните 
мотиви: 
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По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП, липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, липсата на 
обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност по смисъла 
на §1, т. 13 и 14 от Допълнителни разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (ЗППЦК) с друг участник в обществената поръчка и липсата на обстоятелствата по чл. 
69 от ЗПКОНПИ, чрез представяне на декларации, съответно по Образци: № 5, № 6, № 7, № 8 
и № 9 от документацията за обществена поръчка, подписани от Цвета Ашикова - управител, 
съгласно данните от Търговския регистър. 

По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и 
професионални способности, възложителят не поставя изисквания. 

2. Относно оферта с вх. № 5300-37-5/15.04.2020 г. от 10:39 ч. на „АВТОЧОЙС" 
ООД, ЕИК: 104056734, със седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция: 
гр. Велико Търново, 5000, ул. „Козлуджа" № 27, тел.: 062/ 615 777, 0886 700 559, факс: 
062/ 605 120, e-mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com, лице за контакт: Иван Димитров, 
по обособена позиция № 2: 

Като подложи на задълбочен анализ представените документи и информация, свързани 
с личното състояние, комисията констатира следното: 

Участникът е представил всички изискуеми документи и е налице съответствие с 
изискванията към личното състояние, поставени от възложителя. Комисията единодушно 
реши да допусне участника до разглеждане на техническото му предложение при следните 
мотиви: 

По отношение на изискванията към личното състояние: 
Участникът е декларирал липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП, липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП, липсата на 
обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, липсата на свързаност по смисъла 
на § 1, т. 13 и 14 от Допълнителни разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни 
книжа (ЗППЦК) с друг участник в обществената поръчка и липсата на обстоятелствата по чл. 
69 от ЗПКОНПИ, чрез представяне на декларации, съответно по Образци: № 5, № 6, № 7, № 8 
и № 9 от документацията за обществена поръчка, подписани от Цвета Ашикова - управител, 
съгласно данните от Търговския регистър. 

По отношение на изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност, икономическо и финансово състояние, технически и 
професионални способности, възложителят не поставя изисквания. 

* * * 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от поръчката при мотиви, 
отразени в настоящия протокол: 

Няма предложени за отстраняване участници. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане на техническо предложение, 
отразени в настоящия протокол: 
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1. „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 1; 
2. „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 2. 

* * * 

I. Констатации относно съответствието на техническото предложение на 
„АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 1, с предварително 
обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 1. На кратко 
предложението на участника, изготвено по Образец № 3.1, подписано от Цвета Ашикова -
управител, общо 4 стр., съдържа следната информация: 

1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
когато е приложимо. 

2. Гаранция, че участникът е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с направеното предложение в посочения от вас срок - 8 /осем месеца/, 
считано от датата на сключването му - не по-късно от 01.05.2020 г., до 
31.12.2020 г. 

3. Срок за изпълнение - 8 (осем) месеца считано от датата на подписване на договора -
не по-късно от 01.05.2020 г., до 31.12.2020 г. 

4. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя. 

Участникът е представил подробно: 
S Технически параметри на оферирания автомобил съгласно техническата 

спецификация и изискванията на възложителя. 
S Лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, 

касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. - да бъде 
заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за 
връзка с тях. 

•S Срок на доставка на автомобила 2 работни дни от датата на сключване на договора. 
S Декларация, че при необходимост ще предостави заместващ лек автомобил със 

сходни параметри най-късно на следващия ден след уведомяване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Декларация, че разполага с оторизиран сервиз, който да обслужва автомобила на 
адрес град Велико Търново, ул."Козлуджа" № 27. 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя. Предложените от участника параметри на 
автомобила, отговарят на техническите параметри, изисквани от възложителя. 

Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката 
участника „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 1, при 
изложените мотиви. 

II. Констатации относно съответствието на техническото предложение на 
„АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 2, с предварително 
обявените условия: 
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Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на техническото предложение на 
„АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 2. На кратко 
предложението на участника, изготвено по Образец № 3.2, подписано от Цвета Ашикова -
управител, общо 4 стр., съдържа следната информация: 

1. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 
на труд, когато е приложимо. 

2. Гаранция, че участникът е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с направеното предложение в посочения от вас срок - 8 /осем месеца/, 
считано от датата на сключването му - не по-късно от 01.05.2020 г., до 
31.12.2020 г. 

3. Срок за изпълнение - 8 (осем) месеца считано от датата на подписване на договора -
не по-късно от 01.05.2020 г., до 31.12.2020 г. 

4. Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на Възложителя. 

Участникът е представил подробно: 
S Технически параметри на оферирания автомобил съгласно техническата 

спецификация и изискванията на възложителя. 
S Лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, 

касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. - да бъде 
заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за 
връзка с тях. 

S Срок на доставка на автомобила 2 работни дни от датата на сключване на договора. 
S Декларация, че при необходимост ще предостави заместващ лек автомобил със 

сходни параметри най-късно на следващия ден след уведомяване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

S Декларация, че разполага с оторизиран сервиз, който да обслужва автомобила на 
адрес град Велико Търново, ул."Козлуджа" № 27. 

Предложението за изпълнение на поръчката е изготвено в съответствие с техническата 
спецификация и изискванията на възложителя. Предложените от участника параметри на 
автомобила, отговарят на техническите параметри, изисквани от възложителя. 

Комисията единодушно реши, че ДОПУСКА до по-нататъшно участие в поръчката 
участника „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 2, при 
изложените мотиви. 

* * * 

Списък на участниците, предложени за отстраняване от поръчката при мотиви, 
отразени в настоящия протокол: 

Няма предложени за отстраняване участници. 

Списък на участниците, допуснати до етап на разглеждане и оценка на ценовото 
предложение, отразени в настоящия протокол: 

1. „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 1; 
2. „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 2. 
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I. Констатации относно съответствието на ценовото предложение „АВТОЧОЙС" 
ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 1, с предварително обявените условия: 

Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение на 
участника „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 1. 

Ценовото предложение е изготвено по приложения към документацията Образец № 4. 
Посочен е срок и начин на плащане, приложима валута и начин на ценообразуване. 
Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, 

както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично 
уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

В посочената наемна цена е включена текуща и сервизна поддръжка, 2 комплекта гуми 
/летни и зимни/, в добро състояние и отговарящи на изискванията на чл. 139, ал.1, т.4 от 
Закона за движението по пътищата, сезонната им подмяна, оборудване на наетия автомобил 
съгласно чл. 139, ал.2 от Закона за движението по пътищата с обезопасителен триъгълник, 
аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, както и всички необходими за 
експлоатацията на автомобила течности и смазочни материали, с изключение на гориво и 
течност за чистачки. 

В посочената наемна цена е включен годишен технически преглед за автомобила и 
винетка. 

В посочената наемна цена е включено управление на застрахователни събития за 
автомобила. 

В посочената наемна цена е включена възможността за заместващ лек автомобил при 
необходимост със сходни параметри най-късно на следващия ден след уведомяване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

В посочената наемна цена е включен оторизиран сервиз, който да обслужва 
автомобила. 

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка. Във връзка с гореизложеното комисията 
единодушно реши, че допуска до по-нататъшно участие в поръчката участника 
„АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 1. 

Оценка на офертата на „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена 
позиция № 1: 

Критерий за възлагане: Най - ниска цена 

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 поръчката. Оценяването и класирането на офертите се извършва по низходящ ред 
на предложената наемна цена за автомобила, като на първо място се класира офертата с най-
ниската предложена наемна цена и по този начин се подреждат останалите предложения. 

1-ВО МЯСТО, по обособена позиция № 1: „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734 

II. Констатации относно съответствието на ценовото предложение „АВТОЧОЙС" 
ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 2, с предварително обявените условия: 
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Комисията пристъпи към разглеждане и проверка на ценовото предложение на 
участника „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 2. 

Ценовото предложение е изготвено по приложения към документацията Образец № 4. 
Посочен е срок и начин на плащане, приложима валута и начин на ценообразуване. 
Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора, 

както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна, освен в случаите, изрично 
уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

В посочената наемна цена е включена текуща и сервизна поддръжка, 2 комплекта гуми 
/летни и зимни/, в добро състояние и отговарящи на изискванията на чл. 139, ал.1, т.4 от 
Закона за движението по пътищата, сезонната им подмяна, оборудване на наетия автомобил 
съгласно чл. 139, ал.2 от Закона за движението по пътищата с обезопасителен триъгълник, 
аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка, както и всички необходими за 
експлоатацията на автомобила течности и смазочни материали, с изключение на гориво и 
течност за чистачки. 

В посочената наемна цена е включен годишен технически преглед за автомобила и 
винетка. 

В посочената наемна цена е включено управление на застрахователни събития за 
автомобила. 

В посочената наемна цена е включена възможността за заместващ лек автомобил при 
необходимост със сходни параметри най-късно на следващия ден след уведомяване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

В посочената наемна цена е включен оторизиран сервиз, който да обслужва 
автомобила. 

Комисията констатира, че ценовото предложение е изготвено съгласно указанията и 
образеца от документацията за обществена поръчка. Във връзка с гореизложеното комисията 
единодушно реши, че допуска до по-нататъшно участие в поръчката участника 
„АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена позиция № 2. 

Оценка на офертата на „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по обособена 
позиция № 2: 

Критерий за възлагане: Най - ниска цена 

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 поръчката. Оценяването и класирането на офертите се извършва по низходящ ред 
на предложената наемна цена за автомобила, като на първо място се класира офертата с най-
ниската предложена наемна цена и по този начин се подреждат останалите предложения. 

1-ВО МЯСТО, по обособена позиция № 2: „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734 

Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания 
на първо място участник: 

Като взе предвид резултатите от оценката на офертата на допуснатите участници по 
определения в обявата и документацията за обществена поръчка критерий за възлагане „НАЙ-
НИСКА ЦЕНА", комисията единодушно предлага следното класиране и сключване на 
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договор с класирания на първо място за съответната позиция участник в обществена пръчка с 
предмет: „Наем на превозни средства за нуждите на Дирекция „Социални дейности и 
здравеопазване", Център за социални услуги в Община Велико Търново по изпълнение 
на дейности по проекти, по обособени позиции: 
Позиция № 1: „Наем на лек автомобил за нуждите на Проект „Кризисен център за 
лица „Търновград" с per. № BG05M90P001-2.029-0003-C01 по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски социален фонд". 
Позиция № 2: „Наем на лек автомобил за нуждите на Проект „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново" - Компонент 3, 
Процедура BG05M90P001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 3", финансирана от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд", с публикувана Информация за обява ID 9097916 в Портала за обществени 
поръчки (ПОП) и Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на 
оферти, публикувана в ПОП с ID 9098089 на 14.04.2020 г. с адрес на профила на купувача 
на Община Велико Търново: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/794/: 

1-ВО МЯСТО, по обособена позиция № 1: „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по 
гореизложените мотиви. 

1-ВО МЯСТО, по обособена позиция № 2: „АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК: 104056734, по 
гореизложените мотиви. 

Настоящият протокол се състави в един екземпляр. 

Съгласно чл. 192, ал. 4 от ЗОП настоящият протокол и цялата документация по 
обществената поръчка, се предава на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същ 
ден протоколите се изпращат на участниците и се публикуват на профила на купувача. 

Комисията приключи работа в 12:30 часа. 

КОМИСИЯ в състав: 

/ Николина - Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново/ 
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