Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.

Утвърждавам: ...
КМЕТ НА'
ВЕЛИКО г
(ИНЖ. ДАилш л
Дата:

2А ЬТ^г:

ПРОТОКОЛ

Днес, 18.12.2015 г. в 10:00 ч., 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 22-2490/15.12.2015 г., със задача: да проведе преговори за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на новогодишна програма за
посрещане на Новата 2016 г. пред сградата на Община Велико Търново”

КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нелина Църова - Директор на дирекция „Култура и туризъм” в Община
Велико Търново
И ЧЛЕНОВЕ:
1. Николина Ангелова - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
2. Мая Тодорова - Технически сътрудник в отдел „АТО” в Община Велико Търново;
3. Боряна Колева - Старши експерт в дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико
Търново.
4. Иван Кръстев - Главен специалист в звено „Връзки с обществеността и протокол” в
Община Велико Търново;
РЕЗЕРВЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антония Папазова - Гл. счетоводител в дирекция „Култура и
туризъм” в Община Велико Търново
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
1. Олга Петърчева - Началник отдел ПО в Община В. Търново;
2.Даниела Владимирова - Главен юрисконсулт в отдел ПО, дирекция „Правна” в Община
Велико Търново;
3. Русанка Александрова - Главен юрисконсулт в отдел ПО, дирекция „Правна” в Община
Велико Търново;
4. Явор Иванов - Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
5. Теодора Минкова - Началник на отдел ОП в Община Велико Търново;
6. инж. Веселин Нинчев - Главен експерт в звено ВОП в Община Велико Търново;
7. Грета Иванова - Главен експерт в дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико
Търново;
8. Георги Чукуров - Организатор в дирекция „Култура и туризъм” в Община Велико Търново;
9. Кристина Димитрова - Технически сътрудник отдел „АТО" Община Велико Търново;
Преди започване на работа комисията подписа декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2, т. 3 и т.
4 от ЗОП.

На комисията не присъства представител на участника.
Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертата, постъпила в
отговор на покана на възложителя по реда на чл. 101д, ал.2 от ЗОП и провеждане на
преговори. Постъпила е една оферта, както следва:
I. Оферта с вход. № 5300 - 7777/17.12.2015 г. от 11:52 часа на „ФИДЖИ” ДЗЗД, с ЕИК
103834463, със седалище и адрес на управление гр. Варна, гр. Варна, ул. „Струга” № 45,
ет. 9 и с адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Хан Аспарух” № 32, тел: 0897804748;
0898678910, е-таП: й<1§]у@аЬу.Ь§, съдържа:
1. Образец № 1 Административни сведения - попълнени и подписани;
2. Образец № 2 Техническо предложение - подписано от Виолета Петрова Иванова;
- срок на валидност на офертата - до изтичане на 2 месеца, считано от крайния
срок за получаване на офертата
- техническо предложение
3. Образец № 3 Ценово предложение - 2 страници:
- Предлагано възнаграждение за изпълнение на услугата - 30 700,00 /тридесет
хиляди и седемстотин/ лева, крайна цена;
- аванс в размер на 50 % от общата стойност на поръчката;
4. Образец № 4 Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.5 от ЗОП подписана от Виолета Петрова Иванова;
5. Учредителен договор на ДЗЗД „Фиджи” - заверено копие;
6. Договор за покупко-продажба на дялове - заверено копие;
7. Карта за идентификация по Булстат - заверено копие;

Предвид това, че поканата към участника е отправена на основание чл.101д, ал.2 от
ЗОП и предвид това, че участникът „ФИДЖИ” ДЗЗД е отговорил на поканата, Комисията
приема, че същия приема обвързаност с условията на покана с Ш 9048583.
Комисията след проведените преговори констатира следните обстоятелства за
представената оферта с вх. № 5300 - 7777/17.12.2015 г. от 11:52 часа на „ФИДЖИ” ДЗЗД,
гр. Варна:
Не се констатират пропуски в офертата на участника. Така представена отговаря на
изискванията посочени в изпратената до участника покана.
Предвид това, че критерият за оценка на офертите, е най-ниска цена Комисията
прецени, че предложената от участника „ФИДЖИ” ДЗЗД цена, е изгодна и приемлива и няма
да натовари бюджета на Община Велико Търново.
След обстойно разглеждане и обсъждане на представените документи, Комисията,
предложи следното класиране за изпълнител на обществената поръчка с предмет:
„Организиране на новогодишна програма за посрещане на Новата 2016 г. пред сградата
на Община Велико Търново”

1-во място: „ФИДЖИ” ДЗЗД, гр. Варна

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

Настоящият протокол и съпровождащата го оферта на участника се предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно Заповед № РД 22-1462/14.07.2015 г.

Комисията приключи работа в 10:30 часа.
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