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УТВЪРЖДАВАМ:......................       

ДИРЕКТОР ЦТБ 

23.10.2017 г. 

/Румяна Русинова/ 

 

ПРОТОКОЛ 

от комисия,  назначена със Заповед №РД – 09-57/23.10.2017 г. 

на Директор на ЦТБ 

 

 Днес, 23.10.2017 година, комисия в състав: 

                        Председател: Виолета Хайвазова - Началник-отдел “Финансови дейности и 

админостративно-правно обслужване”, 

 

 И членове:  

         1. инж. Кирил Зографов - Началник-отдел “Управление, контрол и 

информационно обслужване”, 

                               2. Дарена Бакърджиева - Старши юрисконсулт отдел “Финансови 

дейности и админостративно-правно обслужване”, 

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

обществена поръчка относно публикувана на страницата на Агенция по обществени 

поръчки обява № 4315/09.10.2017г. СОО-34-2017 по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: 

„Извършване на техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на 

Централна техническа база с. Соколово” 

 

 

   На 23.10.2017 г. Председателят на комисията получи по списък с вх. 

1049№/16.10.2017 г.  подадените оферти, както следва:  

 1. Предложение с вх. №1049/16.10.2017 г., 10:05 ч. от „Авточойс” ООД гр. Велико 

Търново ЕИК 104056734, ул. „Козлуджа“ № 27, тел. 0888375247, факс. 062 605 120 

представлявано от Цвета Димитрова Ашикова -  управител с ЕГН 6102219158, с л.к. № 

642093379, изд„  на 21.03.2011 г. в МВР гр. В. Търново. 

 

 В разгледаната оферта бяха представени следните документи: 

1. Предложение с вх. №1049/16.10.2017 г., 10:05 ч. от „Авточойс” ООД гр. Велико 

Търново ЕИК 104056734, ул. „Козлуджа“ № 27, тел. 0888375247, факс. 062 605 120 

представлявано от Цвета Димитрова Ашикова -  управител с ЕГН 6102219158, с л.к. № 

642093379, изд„  на 21.03.2011 г. в МВР гр. В. Търново. 

 

Приложени са следните документи: 

1. Документация за участие –  Приложение № 2 

2. Представяне на участника -  Приложение №3. 

3. Техническо предложение – Приложение № 4. 

* Срок на валидност на офертата – 90 дни. 

4. Ценово предложение – Приложение № 5. 

* Часова ставка в лева /час при извършване на техн. обслужване и ремонт на автомобили 

– 20,83 лв без ДДС 

* Цена в лева за км без ДДС за превоз на автомобил с повреда до сервизната база на 

изпълнителя, но не за повече от 40 км разстояние е в размер на 2 лв без ДДС. 
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5. Декларация за съгласие с проектодоговор– Приложение № 7 

6. Декларация за изполване/неизползване на подизпълнител – Приложение № 8 

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП – Приложение № 10 

8. Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП – Приложение № 11 

9. Декларация за техническото оборудване и списък на сервизни бази – Приложение №12 

*Разполага с всички необходими инструменти и специализирано оборудване за 

извършване на техническо обслужване и ремонт на леки и товарни автомобили – рег. № 

не сертификата 121003177-17905TMS, гр. Мюнхен , валиден до 14.09.2018 г. 

10. Декларация за срок на валидност на офертата – Приложение №13 

11. Копие на сертификат 121003177-17905TMS, гр. Мюнхен , валиден до 14.09.2018 г. 

 

   

Офертата отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заложени в обява № 

4315/09.10.2017г. СОО-34-2017 по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Извършване на 

техническо обслужване и ремонт на лек автомобил, собственост на Централна 

техническа база с. Соколово” и съдържа всички необходими документи за участие в 

обществената поръчка.  

 

  Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с: 

 

  „АВТОЧОЙС” ООД гр. Велико Търново 

 

 Договорът по обществена поръчка с предмет „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 обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, техническата спецификация и офертата на 

участника. 

Комисията приключи своята работа в 16:30 ч. на 23.10.2017 г. и предаде протокола на 

Директор ЦТБ с. Соколово за утвърждаване, придружен с докладна записка от председателя 

на комисията. 

 

Комисия: 

 

Председател:...............................   
           (Виолета Хайвазова)  

 

Членове: 1..................................               

     (инж. Кирил Зографов) 

 

      2...............................       

       (Дарена Бакърджиева)                     


