ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЗАПОВЕД
№ РД 22-.

2037

гр. Велико Търново . . у • __^..7^3. ^ ^2 ^ На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6, във връзка с чл.106, ал.б
от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва:
04.10.2016г.; 11.10.201бг., 24.10.2016г. и 27.10.2016г. на Комисията, назначена със
заповед № РД 22-1891/04.10.2016 г. на Кмета на Община Велико Търново, изм. със
Заповед № РД 22-2024/26.10.2016г. да провери съответствието на офертите с
предварително обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира
допуснатите оферти за изпълнение на обществена поръчка е предмет: „Предоставяне
на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“
Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 1 педагог
Позиция 2 медиатор
Услуга №2: Здравна консултация за деца
Позиция 1 педиатър
Позиция 2 медицинска сестра
Позиция 3 стоматолог
Позиция 4 медиатор
Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно
консултиране и подкрепа
Позиция 1 педиатър
Позиция 2 Акушер-гинеколог
Позиция 3 медицинска сестра
Позиция 4 акушерка
Позиция 5 юрист
Услуга №4: Ранна интервенция на уврежданията
педагогическа подкрепа за деца с увреждания
Позиция 1 педиатър
Позиция 2 логопед,

и

индивидуална

с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2016-0033 и публикувано обявление
№748353 от 10.09.2016 г. в Регистъра на обществените поръчки
на АОП и
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://www.velikotamoуо.bg/bg/pr оfil-na-kupuvacha/4391 , открита с Решение № РД 24-52/10.09.2016 г.с
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прогнозна обща стойност без да се включва ДДС: 121 864 лева, и стойности в лева без
ДДС по позиции, както следва:

№ по ред
на
позицията

услуга по проекта

максимално
допустимо
почасово
възнаграждение

Услуга №1 допълнителна подготовка за равен старт в училище
1 педагог
6
2 медиатор
4
Услуга №2 здравна консултация за деца
1 педиатър
2 медицинска сестра
3 стоматолог
4 медиатор

12
6,5
20
4

бр.
часове

Стойност общо
в лв. без ДДС за
позицията

460
480

2 760,00
1 920,00

1520
1920
400
1920

18 240,00
12 480,00
8 000,00
7 680,00

Услуга № 3 формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране и
подкрепа
12
1 педиатър
400
4 800,00
12
2 Акушер-гинеколог
400
4 800,00
6,5
800
3 Медицинска сестра
5 200,00
6,5
4 акушерка
800
5 200,00
12
5 юрист
800
9 600,00
Услуга №4 ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания
1 педиатър
2 логопед

12
4,5

1920
4032

23 040,00
18 144,00

се изготви настоящата заповед за следното:

ОБЯВЯВАМ:
I. Класирането на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за
ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен
център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“ както следва:
Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 1 педагог - няма подадена оферта и позицията е прекратена с Решение №
РД 24-61 от 27.10.2016г.на Кмета на община Велико Търново;
Позиция 2 медиатор - няма подадена оферта и позицията е прекратена с Решение №
РД 24-61 от 27.10.2016г.на Кмета на община Велико Търново;

Услуга №2:
Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4

Здравна консултация за деца
педиатър - I-во място: д-р Елена
- Чалъкова,
медицинска сестра - I-во място: Зафирка
Ковенкова
стоматолог - I-во място: д-р Катя
Георгиева
медиатор - I-во място: Десислава
Войкова

Услуга №3: Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране
и подкрепа
Позиция 1 педиатър - I-во място: Маргаритка ]
- Кирчева
Позиция 2 Акушер-гинеколог - I-во място: Албена___
Паньова
Позиция 3 медицинска сестра - няма подадена оферта и позицията е прекратена с
Решение № РД 24-61 от 27.10.2016г.на Кмета на община Велико Търново;
Позиция 4 акушерка - I-во място: Диана ‘
Димитрова
Позиция 5 юрист - I-во място: Кирил
Кирилов
Услуга №4: Ранна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания
Позиция 1 педиатър - I-во място: Красимира
* Кънчева
Позиция 2 логопед - I-во място: Йорданка
Статева
При мотиви съгласно протоколи от работата на комисията:
Класирането на участника е
мотивирано от предложената цена за Почасово
възнаграждение на изискуемите по поръчката дейности.
II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на
услуги за ранно детско развитие
по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01
„Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“
както следва:
Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище
Позиция 1 педагог;
Позиция 2 медиатор;

Услуга №2:
Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3
Позиция 4

Здравна консултация за деца
педиатър: д-р Елена ]
- Чалъкова,
медицинска сестра: Зафирка
Ковенкова
стоматолог: д-р Катя '
Георгиева
медиатор: Десислава /
Войкова

Услуга №3:
и подкрепа
Позиция 1
Позиция 2
Позиция 3

Формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране
педиатър: Маргаритка
Акушер-гинеколог: Албена
медицинска сестра

- Кирчева
Панъова

Заличена инф ормация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Позиция 4
Позиция 5

акушерка: Диана
юрист: Кирил

Димитрова
Кирилов

Услуга №4: Райна интервенция на уврежданията и индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания
Позиция 1 педиатър: Красимира
Кънчева
Позиция 2 логопед: Йорданка
Статева
Съгласно чл.109 ЗОП за определените за изпълнители по обществена поръчка с
предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие
по Проект
BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители
„ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд по обособени позиции“, за позициите, за които има подадени, са
изпълнени следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, и същият отговаря на
критериите за подбор;
2. в офертите на участниците са предложени най-ниските цени при прилагане на
предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
III. Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на
участниците в 3 - дневен срок от издаването й.
IV. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок,
съгласно чл. 197 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за
защита на конкуренцията, град София, бул.Витоша №18.

/I /

Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ

ПАНОВ7

Кмет на Община Велико Търново
Съгласувал:
Десислава Йонкоца^
Директор на Дирекция !,Правна“

\

Надя Петрова
Директор на Дирекция ОСОП
Изготвил:
Теодора Минкова
(
Началник отдел ОП

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗО П във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

