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Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на
личните данни!
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Дата

ПРОТОКОЛ

Днес, 29.08.2017 г. в 14:00 ч., в стая №306 в сградата на Община Велико Търново,
комисията от длъжностни лица по чл. 103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед №РД 22 1462/29.08.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, със задача: да разгледа и оцени
офертата, представена в отговор на покана с №5300 - 582 - 1/24.08.2017 г. за обществена
поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с чл. 191, ал. 1, т. 3
от ЗОП чрез изпращане на покана до определени лица, започна разглеждането на
постъпилата оферта във връзка с участие в обществена поръчка с предмет:
„Реконструкция на ТП „Спортист" за захранване на прожекторно осветление на
стадион „Ивайло, гр. Велико Търново".

КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Динко Кечев - директор на дирекция „Строителство и устройство
на територията" в Община Велико Търново;

И ЧЛЕНОВЕ:
1. Петко Павлов - директор на ОП „Спортни имоти и прояви", гр. Велико Търново;
2. инж. Ивайло Дачев - главен експерт в отдел „Техническа инфраструктура" в Община
Велико Търново;
3. Милена Курдова - главен експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново;
4. Грета Маринова - старши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново.

Преди започване на работа комисията подписа декларации за обстоятелствата по
чл. 103. ал. 2 ЗОП и чл. 51. ал. 8 и ал. 13 ППЗОП.
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участника.
Комисията пристъпи към отваряне, разглеждане и оценка на офертата,
постъпила в отговор на поканата на възложителя по реда на чл. 191, ал. 1, т. 3 от
ЗОП.
В определения в поканата за обществена поръчка срок е постъпила оферта от
ХИТ" ООД.

I. Оферта c вход. №5300 - 5738 - 29/28.08.2017 г. от 9:22 часа на „ХИТ" ООД, с.
Първомайци 5139, ул. „Васил Левски" №20, тел.: 0618 64909, факс: 0618 64929, e-mail:
contact@hitlighting.com, лице за контакт: Мариян Зеленков, съдържа:
1. Заявление за участие, в т.ч. опис на документите и информацията, съдържащи се
в офертата - образец № 1 , подписан и подпечатан от Мариян Зеленков - управител - 2 стр.
2. Представяне на участника, подписано и подпечатано от Мариян Зеленков управител. Образец №2 - 2 стр.
3. Заверено копие от Удостоверение №111 - TV 003833 от ЦПРС - трета група,
строежи от първа до трета категория - 1 стр.
4.
Заверено
копие
от
Застрахователна
полица
№13170170400000003
..Професионална отговорност в проектирането и строителството" от ЗАД „Алианц
България'* - 1 стр.
5. Техническо предложение, подписано и подпечатано от Мариян Зеленков управител, Образец №3 - 2 стр.
6. Ценово предложение, подписано и подпечатано от Мариян Зеленков управител, Образец №4 - 5 стр.:
- аванс в размер - 40% - 29 381,68 (двадесет и девет хиляди триста осемдесет и един
лв. и 68 ст.) лева без ДДС;
- Общо възнаграждение за изпълнение на видовете работи, съгласно Техническата
спецификация - 73 454,20 (седемдесет и три хиляди четиристотин петдесет и четири лв. и
20 ст.) лева без ДДС, а с 20% ДДС - 88 145,04 (осемдесет и осем хиляди сто четиридесет и
пет лв. и 04 ст.) лева.
7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2
и 7 от ЗОП), подписана и подпечатана от Мариян Зеленков - управител, образец №5.
8. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2
и 7 от ЗОП), подписана и подпечатана от Тодор Зеленков - управител, образец №5.
9. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2
и 7 от ЗОП), подписана и подпечатана от Цветан Зеленков - управител, образец №5.
10. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5
от ЗОП), подписана и подпечатана от Мариян Зеленков - управител, образец №6.
11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, подписана и
подпечатана от Мариян Зеленков - управител, образец №8.
12. Декларация във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т.4 от ЗОП,
подписана от Мариян Зеленков - управител, образец №9.

Комисията констатира, че участникът е представил всички изискуеми
документи и информация, съгласно изискванията на възложителя. Комисията не
констатира непълноти, нередности и липсващи документи в представената от
участника оферта.

Критерий за възлагане: „Най-ниска цена".
Предложеното от участника възнаграждение не трябва да надвишава посочената в
документацията и поканата прогнозна стойност на обществената поръчка, а именно:
75 015,76 лв. без ДДС.
Комисията след като се запозна подробно с предложените единични стойности на
отделните видове работи, съгласно Техническата спецификация установи, че общото
2

възнаграждение е 73 454,20 лв. без ДДС, което го прави приемливо за Община Велико
Търново, защото е под посочената прогнозната стойност.

Предвид тези обстоятелства, комисията приема предложената от него цена за найниска (об що възнаграждение за изпълнение на видовете раб оти, съгласно Техническата
спецификация) и класира участника на първо място и го избира за изпълнител на
обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ТП „Спортист" за захранване на
прожекторно осветление на стадион „Ивайло, гр. Велико Търново", както следва:

1-во място: „ХИТ" ООД, с. Първомайци

Комисията взе горните решения с единодушие.
Настоящият протокол се състави в един екземпляр.
Настоящият протокол и съпровождащата го документация
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за утвърждаване, съгласно чл. 97. ал. 4 от ППЗОП.

се предават

на

Комисията приключи работа в 15:10 часа.
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/Грета Маринова - старши експерт в дирекция „Обществени поръчки" в Община Велико
Търново/

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита
на личните данни!
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