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УТВЪРЖДАВАМ:              /П/ 

ДИРЕКТОР ЦТБ 

11/11/2015 г. /Румяна Русинова/ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-87/22.10.2015 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 11.11.2015 година, комисия в състав: 

Председател – Виолета Хайвазова – началник-отдел ФДАПО. 

и членове: 1. инж. Момчил Савянов – старши експерт в отдел УКИО, 

                   2. Надежда Георгиева – юрисконсулт в отдел ФДАПО. 

Резервен член: инж. Иван Цвятков – главен експерт в отдел УКИО. 

 

            се събра на свое заседание, за да разгледа подадените оферти за участие в обществена 

поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на техническо обслужване и 

ремонт на лек автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово ”. В 

указания срок за получаване на оферти, в деловодството на ЦТБ с. Соколово е постъпила 1 

оферта. Председателят на комисията получи по списък с вх. №1393/11.11.2015 г. подадената 

оферта. 

       На отварянето на офертите не присъстваха представители на участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване.  

       Членовете на комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2-4 от Закона за 

обществени поръчки и пристъпиха към отваряне на получената оферта. Критерий за оценка 

е „най-ниска цена”, като комисията констатира следното: 

1. Предложение вх. №1393/10.11.2015 г., 09.15 ч. от „Авточойс” ООД гр. Велико 

Търново, ул. ”Козлуджа” №27, ЕИК 104056734, тел.: 062/615 778, факс: 062/605 120, e-mail: 

schetovodstvo@autochoice-vw.com, представлявано от Цвета Димитрова Ашикова - 

Управител. 

Приложени са следните документи: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

- Административни сведения за участника – лице за контакти Теодора Йорданова с 

телефон 0886 700 559; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

- Ценово предложение – часова ценова ставка при извършване на техническо 

обслужване и ремонти – 20, 83 лв. без ДДС (Двадесет лв. осемдесет и три ст.); 

- Копие на решение на Великотърновски Окръжен съд за вписване в търговския 

регистър; 

- Декларация-съгласие с клаузите на проекта на договор; 

- Деклрация за неизползване на подизпълнители; 

- Деклрация-списък на сервизните бази; 

- Документ, удостоверяващ сертифицирането на фирмата съгласно системата за 

управление и контрол на качеството ISO 9001:2008. 
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Комисията, разглеждайки и оценявайки постъпилата оферта констатира, че участникът 

е представил всички изискуеми документи съгласно условията, заложени в публичната 

покана и техническата спецификация на Възложителя. 

          Комисията, използвайки критерия за оценяване „най-ниска цена” 

 

Р Е Ш И: 

 

По процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за 

извършване на услуга – „Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек 

автомобил, собственост на Централна техническа база с. Соколово ”: 

 

1-во място: „Авточойс” ООД гр. Велико Търново 
 

         Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

 

„Авточойс” ООД гр. Велико Търново 

 

 

         Договорът за „Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, 

собственост на Централна техническа база с. Соколово ” следва да бъде сключен при 

спазване изискванията за изпълнение на поръчката съгласно публичната покана, 

техническата спецификация и офертата на участника. 

 

 

 Комисията приключи своята работа в 15.30 ч. на 11.11.2015 г. и предаде протокола на 

Директор ЦТБ с. Соколово за утвърждаване. 

 

 

 

 

Комисия: 

 

Председател:  /П/ 

             (Виолета Хайвазова) 

 

 

Членове: 1.   /П/ 

        (инж. Момчил Савянов) 

 

 

      2.   /П/ 

       (Надежда Георгиева) 

   


