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На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА. чл. 22. ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 
6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протокол от 02.08.2017 г. и 21.08.2017 г. и доклад 
от 21.08.2017 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 22-1315 от 01.08.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, да провери съответствието на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия, да разгледа, оцени и класира допуснатите оферти за 
изпълнение на обществена поръчка, чрез договоряне без обявление с предмет: „Внедряване 
на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново, открита 
с Решение № РД 24-57 от 14.07.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, с уникален 
номер 00073-2017-0036 в Регистъра на обществените поръчки на АОП. публикувана на 
профила на купувача на Община Велико Търново: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na- 
kupuvacha/503, с обща прогнозна стойност 348 183,02 лв. без ДДС.

ОБЯВЯВАМ:

I. КЛАСИРАНЕТО за обществена поръчка чрез процедура на договаряне без 
предварително обявление с предмет: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико Търново”, както следва:

Първо място: „МИСТРАЛ 7” ЕООД, с ЕИК 104679005, със седалище и адрес на 
управление: гр. Велико Търново 5000, ул. „Юрий Гагарин” № 1, вх. А, ет. 3, тел: +359 
87 872 8484, e-mail: mistral7(o'abv.bg, лице за контакт: Венцислав Дончев, с обща цена за 
изпълнение на поръчката в размер на 348 138,77 лева без ДДС/417 766,52 лева с ДДС.

II. МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО:

Мотивите, отразени в протокола и доклада от работата на комисията. До
протокола и доклада от работата на комисията има осигурен свободен достъп на профила на 
купувача: https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/503/

Съгласно изпратена покана с изх. № 5300-20207-1/14.07.2017 г. на Кмета на Община 
Велико Търново е поканено да подаде оферта едно дружество: ..Мистрал 7” ООД. с ЕИК: 
104679005. В дадения срок от „Мистрал 7” ООД, е постъпила оферта с вх. № 5300-12836- 
12/31.07.2017 г. от 12:23 часа.

Комисията е допуснала до оценка участника, след като е установила, че същият е 
представил всички изискуеми документи, техническото и ценовото му предложения 
съответстват на изискванията на възложителя и на техническите спецификации и отговаря на 
изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Резултати от оценката:

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се е извършило по критерий 
..НАЙ-НИСКА ЦЕНА" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Обект на оценка е предложената „Обща цена за изпълнение на поръчката”.
Комисията е пристъпила към провеждане на проговори с участника в 

процедурата. След провеждането на проговорите и с оглед направеното предложение от

1

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/503/


участника, комисията приема същото, като предложено в рамките на предварително 
определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката и предложи следното 
класиране:

Първо място за „МИСТРАЛ 7” ЕООД, ЕИК: 104679005

III. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Васил Друмев” гр. Велико 
Търново” :

„МИСТРАЛ 7” ЕООД, ЕИК: 104679005 
Оферта с вх. № 5300-12836-12/31.07.2017 г. от 12:23 часа. 
със седалище и адрес на управление: 
гр. Велико Търново 5000, 
ул. „Юрий Гагарин” № 1, вх. А, ет. 3, 
гел: +359 87 872 8484, 
e-mail: mistral7@abv.bg, 

при следните мотиви:
Утвърден доклад на комисията, назначена със заповед № РД 22-1315 от 01.08.2017 г. на 

Кмета на Община Велико Търново.
Съгласно чл. 109, т. 1 и т. 2 от ЗОП за участникът, избран за изпълнител са изпълнени 

следните условия:
1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата и същата отговаря на 

критериите за подбор;
2. участникът е предложил възнаграждение в рамките на предварително определената 

прогнозна стойност.

IV. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на 
единствения участник в 3-дневен срок от издаването й.

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането му.

До всички протоколи и доклада от работата на комисията да бъде осигурен свободен 
достъп на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/503.

V. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването му. 
Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, с 
копие и до Възложителя.

Контрол по изпълнение на ре'шението ще упражнявам лично.
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Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




