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ПРОТОКОЛ 

Днес на дата 08.09.2015 г. в 11:00 ч. в стая № 318 в сградата на Община Велико 
Търново, комисията от длъжностни лица по чл. 51а, ал. 2 от Вътрешните правила във връзка с 
чл. 101 д, ал.2 от ЗОП, назначена със Заповед № РД 22-1785/01.09.2015 г. на Кмета на Община 
Велико Търново, със задача: да проведе на преговори за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп" във връзка с 
изпълнението на проект „Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в 
нарк за отдих село Никюп", който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания 
„За чиста околна среда". 

КОМИСИЯ В СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник на отдел „Околна среда" в 
Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 
1. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново 
2. Александър Колев - Младши експерт в отдел „Обществени поръчки" в Община Велико 
Търново 
3. Георги Давидов - Главен експерт в дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново; 

4. Йорданка Атанасова - Кметски наместник на с. Никюп, Община Велико Търново; 

РЕДЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
1. инж. Динко Кечев - Директор на дирекция СУТ в Община Велико Търново 
2. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел ТИ в Община Велико Търново 
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 
1. Олга Петърчева - Началник на отдел „Правно осигуряване", дирекция „Правна" в Община 
В. Търново; 
2. Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
3. Мариана Варнева - Старши юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция „Правна" 
в Община Велико Търново; 
4. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел „Правно осигуряване", дирекция 
„Правна" в Община Велико Търново; 
5. Николина Христова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново 
6. Нели Любенова - Младши експерт в отдел „Околна среда" в Община Велико Търново 
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7. инж. Цанко Бояджиев - Началник на отдел „Техническа инфраструктура" в Община Велико 
Търново 
8. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт в отдел ТИ в Община Велико Търново 
9. Кристина Димитрова - Технически сътрудник отдел „АТО" Община В.Търново; 
10. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО" в Община Велико Търново; 

Преди започване на работа комисията подписа декларации по чл. 35, ал. 1,т.1, т.2, т.З и 
чл. 35, ал.2 от ЗОП. 

На заседанието присъстват: Димитър Матеев Василев - управител на „Жилстрой-96" 
ООД и Катя Петрова Татарова - представител на „Жилстрой-96" ООД 

Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертите постъпили 
в отговор на покана на възложителя по реда па чл. 101д, ал. 2 от ЗОП и провеждане на 
преговори. Постъпила е една оферта. 

Оферта на „Жилстрой-96" ООД с вх. № 5300-5475/07.09.2015 г., адрес гр. Велико Търново, 
ул. „България" № 2, тел. 0888981764, 062/624015, e-mail: ood 96(a)abv.bg, съдържа: 

1. Съдържание на офертата; 
2. Административни сведения - Образец №1; 
3. Техническо предложение, което съдържа: срок на валидност на офертата - 2 /два/ 

месеца, срок за изпълнение - 60 /шестдесет/ календарни дни, гаранционен срок - 24 
/двадесет и четири/ месеца, график на дейностите; 

4. Ценово предложение, което съдържа: банкова сметка, предлагана цена от общо 7513.00 
лв. без ДДС /седем хиляди петстотин и тринадесет лева и 00 ст./ и единични цени 
съгласно Раздели I и II, аванс в размер на 50 % и срок за плащане от 30 /тридесет/ дни 
след одобряване на фактура. 

5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 

Не се констатират пропуски в офертата на участника. Така представена отговаря 
на изискванията посочени в изпратената до участника покана. 

С оглед на гореизложеното Комисията допуска представената оферта. 

Резултати от разглеждането и оценката на офертата: Комисията получи, разгледа и 
оцени допуснатата оферта, изготвена в отговор на покана на възложителя по реда на чл. 
101д, ал. 2 от ЗОП: 

Предвид това, че критерият за оценка е най-ниска цена Комисията прецени, че 
предложената от участника цена отговаря на посочената прогнозна стойност и е 
приемлива за възложителя. 

След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи. Комисията реши, 
че предложеното от участника отговаря на условията поставени от възложителя и предлага да 
бъде избран за изпълнител участникът „Жилстрой-96" ООД на обществена поръчка с предмет: 
„Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп" във връзка с 
изпълнението па проект „Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в 
нарк за отдих село Никюп", който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания 
„За чиста околна среда". 



Настоящият протокол и съпровождащите го оферти на участниците се предават на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно Заповед № РД 22-1785/01.09.2015 г. 

Комисията приключи работа в 11:30 часа. 

КОМИСИЯ в СЪСТАВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зорница Кънчева - Миладинова - Началник на отдел „Околна среда" в 
Община Велико Търново 

И ЧЛЕНОВЕ: 

1. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново; 

2. Александър Колев - Младщи експерт в отдел „Об]^ествени поръчки" в Община Велико 
Търново; 

3. Георги Давидов - Главен експерт в дирекция ,,Образ£вщ[ие, младежки дейности и спорт" в 
Община Велико Търново; 

4. Йорданка Атанасова - Кметски наместник на с. Никюп, Община Великр Търново; 

rJ.\ с/.: 

Димитър Матеев Василев - управител на „Жилстрой-96" ООД 

Катя Петрова Татарова - представител на „Жилстрой-96" ООД 
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