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Днес, 24.07.2014 г. в 11:00 ч., в сградата на Община Велико Търново, комисията от
длъжностни лица по чл. 101г, ал.1 от ЗОП, назначена със заповед № РД 22 -1102/11.07.2014 г.
и Заповед за изменение № РД 22 - 1168/21.07.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново,
със задача: да събере, разгледа и оцени офертите, изготвени в отговор на публична покана на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започна разглеждането на постъпилите оферти във връзка с участие в
обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на престоя на участниците в летен
фестивал „Сцена на вековете” в град Велико Търново чрез хотелско настаняване, за
периода 30.07.2014 - 11.08.2014 г.”

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова - Директор на дирекция „Култура и туризъм” в Община
велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна” в Община Велико Търново
2. Грета Маринова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
3. Георги Чукуров - Координатор в дирекция „Култура и туризъм” в Община велико Търново
4. Илка Тодорова - Главен счетоводител дирекция „Култура и туризъм” в Община велико
Търново
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Димитров - Главен експерт в дирекция „Култура и
туризъм в Община Велико Търново
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В. Търново и Началник отдел ПО в
Община В. Търново
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В. Търново
3. Мариана Варнева - Старши юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО в Община В.Търново
5. Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП в Община Велико Търново
6. Теодора М инкова - Началник на отдел ОП в Община Велико Търново
7. Грета Иванова - Координатор в дирекция „Култура и туризъм” в Община велико Търново
8. Елена Стоянова - Счетоводител в дирекция „Култура и туризъм” в Община В.Търново
преди започване на работа, подписа декларации по чл. 35, ал. 1, т.2, т.З и т. 4 от ЗОП.

На комисията не присъства представител на участника.

Поради отсъствието на Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна” в Община
Велико Търново нейното място бе заето от Олга Петърчева - Главен юрисконсулт в Община В.
Търново и Началник отдел ПО в Община В. Търново, в качеството й на резервен член.
Поради отсъствието на Илка Тодорова - Главен счетоводител дирекция „Култура и
туризъм” в Община велико Търново нейното място бе заето от Елена Стоянова - Счетоводител в
дирекция „Култура и туризъм” в Община В.Търново, в качеството й на резервен член.
Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите, постъпили в
отговор на публична покана на възложителя. Постъпила е една оферта, събрана чрез
изпращане на публична покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 1016, ал. 2 от ЗОП, както
следва:
I. Оферта с вход. № 5300 - 4392/22.07.2014 г. от 15:49 часа на „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД, гр.
Велико Търново, ул. „Александър Пенчев” № 2, тел: 0884/555 554, e-mail:
reservations@interhotelvt.bg, съдържа:
1. Административни сведения
2. Техническо предложение
- срок на валидност на офертата - до 2 месеца, считано от крайния срок за
получаване на офертата
техническо предложение
3. Ценово предложение - 2 страници:
- цена за 1 нощувка в единична стая: 36.70 /тридесет и шест лева и 70 ст./ лева без ДДС, а с
ДДС - 40.00 /четиридесет/ лева.
- цена за 1 нощувка в двойна стая: 49.54 /четиридесет и девет лева и 54 ст./ лева без ДДС, а с
ДДС - 54.00 лева
- обща стойност: 23 351.94 /двадесет и три хиляди триста петдесет и един лева и 94 ст./ лева
без ДДС
4. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП,
подписана и подпечатана от Георги Петков Георгиев - Изпълнителен директор
5. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП,
подписана и подпечатана от Мария Станева Станева - Абулибде - пълномощник
6. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, подписана и
подпечатана от Мария Станева Станева - Абулибде - пълномощник
7. Подписан и подпечатан проект на договор
8. Заверено копие на Удостоверение № 5587 за категоризация (четири звезди)
9. Заверено копие на Нотариален акт № 174 от 2001 г. за собственост върху недвижим
имот - 2 страници
10. Декларация за наличие на зали за репетиции и охраняем паркинг, подписана и
подпечатана от Мария Станева - Абулибде - пълномощник
11. Декларация за наличие на стаи за настаняването на участниците и придружаващия
ги персонал, подписана и подпечатана от Мария Станева - Абулибде пълномощник
12. Заверени копия на фактури за извършено настаняване и нощувки - 11 страници

Резултати от разглеждането и оценката на офертата: след проверка и разглеждане
на представените документи, Комисията установи, че офертата на „ИНТЕРХОТЕЛИ”
АД, гр. Велико Търново има съдържание съгласно изискванията на Публичната покана

на възложителя и приложенията към нея. Направените предложения в офертата са
съобразени с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предвид това, че критерият за оценка
на офертите, съгласно изпратената от възложителя публична покана, е най-ниска цена,
офертата на „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД, гр. Велико Търново е преценена от комисията като
изгодна.

След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи, Комисията,
съобразно определения критерий за възлагане - най-ниска цена, предложи следното
класиране за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Осигуряване на престоя на
участниците в летен фестивал „Сцена на вековете” в град Велико Търново чрез
хотелско настаняване, за периода 30.07.2014 - 11.08.2014 г.”

1-во място: „ИНТЕРХОТЕЛИ” АД, гр. Велико Търново
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.
Настоящият протокол и съпровождащата го оферта на участника се предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 101г, ал.4 от ЗОП.
Комисията приключи работа в 11:35 часа.
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