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ПРОТОКОЛ № 2

Днес на дата 28.08.2017 г. в 09:30 часа в сградата на Община Велико Търново в 
стая 302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с 
чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена 
със Заповед № РД 22-640/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи 
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на процедура без предварително обявление с предмет: „Упражняване на 
авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 
1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони 
в растеж“ 2014-2020”, относно Обособена позиция № 1 -  прогнозна стойност- 24 
693,40 лева без ДДС. Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на 
СМР на обекти: Обект 1 „Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”, град 
Велико Търново: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари 
вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (Фаза 1). Прогнозна 
стойност: 14548,48 лв. без ДДС Обект 2: „Алейна връзка ж.к „Чолаковци” - ж.к 
„Бузлуджа”, град Велико Търново вкл. енергоспестяващо улично осветление и достъпна 
среда. ” Прогнозна стойност: 10144,92лв. без ДДС,
публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново https://ww\v.veliko- 
tamovo.bg/bg^rofil-na-kupuyacha/476, с уникален номер на процедурата 00073-2017- 
0021 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 05.04.2017 г. с ГО 781928 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и 
устройство на територията” в Община Велико Търново;
И ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Иван Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;
2. Йорданка Антонова -  Старши експерт Дирекция „Проекти и програми”;
3. Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;
4. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”;

https://ww/v.veliko-
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Комисията започна да разглежда и анализира представената оферта. Комисията 
по изпълнение на чл.54, ал. 7 от ППЗОП започна обсъждане относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени 
от възложителя.

КОНСТАТАЦИИ ПО ЧЛ.54,АЛ.8 ОТ ППЗОП 
относно липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор

I. Оферта с вх. № 5300-1193-2/24.04.2017 г. в 9:48 часа на „НИКИФОРОВ 
СТУДИО” ЕООД, с ЕИК: 201082372; адрес за кореспонденция с участника: град 
София; ПК: 1421; ул. „Милевска планина”, № 16; телефон: 0899191650; ел. поща: 
milaniki brovaffiahv.bg; факс: 02 865 43 18; Лице за контакти: Мила Никифорова, 
подадена за участие за Обособена позиция № 1, комисията констатира:

- участника отговаря на предварително обявените условия в документацията и
поставените от Възложителя изискванията за лично състояние.

Комисията единодушно взе решение да допусне участника до етап разглеждане 
на Техническото предложение.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение от офертата 
на допуснатият участник.

Участникът е представил: Техническо предложение по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на 
авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и 
съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020, Обособена позиция №1, от стр.,1 до стр. 6, в оригинал, подписано и 
подпечатано.

Техническото предложение на участника съдържа: декларация за съгласие с
клаузите на приложения проект на договор; декларация за срока на валидност на 
офертата; декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд и Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3(„б”) от ППЗОП в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.

Съгласно условията на графика на работа определен в Протокол № 1, комисията 
ще се събере на 13.10.2017 г. в 10:00 часа за отваряне на ценовото предложение на 
участника.
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Съобщение за отваряне на ценовото предложение на участника е публикувано на 
Профила на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bj^rofil-na-kupuyacha^b на 10.10.2017 г.

Комисията приключи работа в 11:00 часа.

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра.

ПРЕДСЕДАТЕЛ^инж.^Пинко Кечев -  Директор на Дирекция „Строителство и 

Устройство на територията” в Община Велико Търново;

И(ЧЛЕ|ЮВЕ:
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1. игщсйЦцан Иванов -  Главен експерт отдел „Техническа инфраструктура”;
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2. Йорданка Антонова -  Старши експерт Дирекция „Проекти и програми”;

.............

з(/ Русанка Александрова -  Главен юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;

 • Ч М ’- ...............

4. Ана Тодорова - Главен експерт Дирекция „Бюджет и финанси”.

 .................
За участника „НИКИФОРОВ СТУДИО^ЕООД, с ЕИК: 201082372
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




