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Решение 

№ 

гр . Велико Търново. 2017 г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във връзка с чл. 
108, т.1, във връзка с чл. 109 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от 
дати: 05.10.2017 г., 10.10.2017 г., 18.10.2017 г. и 23.10.2017 г. и доклада на Комисията, 
назначена със Заповед № РД 22-1689/05.10.2017 г. на Кмета на Община Велико 
Търново за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за 
изпълнение на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: Избор на 
изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен 
център за лица" с уникален номер на поръчката в РОП 00073-2017-0045 и 
публикувано обявление от дата 01.09.2017 с ID 803162 в Регистъра на 
обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на 
Община Велико Търново https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/522/. 
Прогнозна стойност: Общо: 1457052.14 лв. без ДДС. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: Избор на 
изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен 
център за лица". 

„ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с оферта с вх. № 53-1022-3/04.10.2017 г. от 16:37 часа., с 
ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град София, ул. Ралевица 98. ет. 1 над 
партер, телефон: 02/ 980 22 99; факс: 02/ 986 22 36; електронна поща за 
кореспонденция: nikolov.yulian@ptc-bg.com. 

Подизпълнител на участника - ,.ДОТ ЛАЙН" ЕООД - дял на изпълнение проектиране и 
авторски надзор - 4.7% от поръчката. 

МОТИВИ ЗА КЛАСИРАНЕТО: РЕЗУЛТАТИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ОТ МЕТОДИКАТА, ОТРАЗЕНИ В ПРОТОКОЛИТЕ ОТ 
РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА. 

.. Този документ е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в растеж " 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието па публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. ". 
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II. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за 
изпълнение на инженеринг на проект ..Изграждане на кризисен център за лица". 

„ПК ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД с ЕИК: 121625981; адрес за кореспонденция: град 
София, ул. Ралевица 98, ет. 1 над партер, телефон: 02/ 980 22 99; факс: 02/ 986 22 
36; електронна поща за кореспонденция: nikolov.yuUan@ptc-bg.com; 

III. Съгласно чл. 42, ал.2, т.1 от ЗОП решението ще бъде публикувано в профила на 
купувача на интернет адрес: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/522/. 
Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗОП решението ще бъде изпратено на участниците в 3-дневен 
срок от издаването му. 

а се подаде в 10- дневен срок. 

Съгласувал: 

Надя Петрова 
Директор на дир^фия ОП 

Изготвил: 
Явор Иванов - юрисконсулт в дирекция ОШ 

.. Този док) мент е създаден в рамките на проект .. Изграждане на кризисен център за лица " които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма .. Региони в растеж" 2014-2020 г.. съфинансирана от Европейския съюз. чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико 
Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

съюз и Управляващия орган на ОГ1РР 2014-2020 г. ". 

поръчки пред Комисията за 

Контрола по изпълнение.да pej^bitfneTo ще упражнявам лично. 
/ 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАЙГОВ 
Кмет на Община Велико Търново\% 
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Text Box
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, 
във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни.




