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РЕШЕНИЕ

гр. Велико Търново

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, на основание чл. 22, ал. 1, т.б от ЗОП, във 
връзка е чл. 106, ал. 6 и чл. 108 т. 1 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи 
от дати, както следва: протокол № 1 от 25.04.2017 г., протокол № 2 от 28.08.2017 г., 
протокол № 3 от 13.10.2017 г. и доклад от дата 16.10.2017 г. на Комисията, назначена със 
Заповед № РД 22-640/25.04.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново изменена със 
Заповед № РД 22-1755/12.10.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново за 
разглеждането на офертите, постъпили във връзка е участието 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 
ht^s://\Yww.veliko-tamovo.bg/Wprofil-na-kupuvacha/476, с уникален номер на 
процедурата 00073-2017-0021 в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 
05.04.2017 г. е ID 781928 в Регистъра на обществените поръчки на АОП

ОБЯВЯВАМ:

Класирането 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”, относно Обособена позиция № 1
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1-во място за Оферта с вх. № 5300-1193-2/24.04.2017 г. в 9:48 часа на „НИКИФ ОРОВ 
СТУДИО” ЕООД, с ЕИК: 201082372; адрес за кореспонденция е участника: град 
София; ПК: 1421; ул. „М илевска планина”, № 16; телефон: 0899191650; ел. поща: 
milii[iikiforova@ abv.bg; факс: 02 865 43 18; Лице за контакти: М ила Никифорова, 
подадена за участие за Обособена позиция № 1, е със следните резултати:

Оценяване на Показател (П1) Ценови критерий -  100 т.
П1 = (24692/24692)х100=100 точки

Общото възнаграждение на участник „НИКИФ ОРОВ СТУДИО” ЕООД за 
позицията: 24 692 лв. без ДДС.

Съгласно чл. 24, ал.1 т.2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането на решението до всички участници в 
процедурата в срок съгласно чл. 43, ал.1 от ЗОП.

До всички протоколи и доклад от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача https ://www.veliko-tamovo .b g/b g/profil-na- 
kupuvacha/476/.

Жалба срещу решението на Възложителя може да се подаде в 10-дневен срок, 
съгласно чл. 197, ал.1, т.7 и следващите от ЗОП пред Комисията за защита на 
конкуренцията, град София, бул. Витоша №18.

Контрол по изпълнение на решението ще изпълнявам лично.

Заместник кмет „Строителство и устройство на територията“ 
/съгласно Заповед №РД 22-1770/13.10.2017 г. 
на Кмета на Община Велико Търново/

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор дирекция ОП
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Явор Иванов
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.




