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На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, на основание чл. 22, ал.1, т.6 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 18.09.2017 г., протокол № 2 от 19.09.2017 г., 
протокол № 3 от 06.10.2017 г. и протокол № 4 от 13.10.2017 г. е проведени заседания от 
11:00 ч. до 11:20ч и 11:30 ч. до 12:00 ч. и утвърден от възложителя доклад на дата 
07.11.2017 г. на Комисията назначена със Заповед №РД 22-1581 от 18.09.2017г. на Кмета 
на Община Велико Търново, изменена със Заповед № РД 22-1754/12.10.2017 г. на Кмета 
на Община Велико Търново, за разглеждането на офертата, постъпила във връзка с 
участието в обществена поръчка, чрез провеждане на процедура на договаряне без 
предварително обявление с предмет: „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 -  Подобряване на градската среда в ж.к. 
“Чолаковци“: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и 
тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление 
и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново”, с публикувано решение с ID 804409 
на дата 08.09.2017 г. в Регистъра на обществените поръчки на AOII и уникален номер 
00073-2017-0047, с адрес на профила на купувача на Община Велико Търново: 
https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/524, с прогнозна стойност 1 578 274, 
57 лв. без ДДС,

ОБЯВЯВАМ:

I. Класирането на обществена поръчка с предмет: „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 -  
Подобряване на градската среда в ж.к. “Чолаковци“: реконструкция и 
рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. 
„Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град 
Велико Търново”:

1 -во място за участника „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД, с ЕИК: 
121625981, с оферта с вх. № 5300-18700-16 от 15.09.2017 г. от 15:59 ч„ с адрес за 
кореспонденция: гр. София 1680, ул. „Ралевица“ № 98, ет. над партер, тел: 02/980 22 
99, факс 02/986 22 36, VALENTIN.MILUSHEV@PMG-HOLDING.COM. лице за 
контакт: Валентин Милушев -  с комплексна оценка -  100

II. Определям за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Дейности по 
извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска 
среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
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градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -  2020 -  
Подобряване на градската среда в ж.к. “Чолаковци“: реконструкция и
рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. 
„Бузлуджа“, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град 
Велико Търново”:

Участника: „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД, с ЕИК: 121625981, с оферта 
с вх. № 5300-18700-16 от 15.09.2017 г. от 15:59 ч.

Мотиви за класирането: оповестените публично резултати и оценки по 
показателите за участника „ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД, с ЕИК: 121625981, 
с оферта с вх. № 5300-18700-16 от 15.09.2017 г. от 15:59 ч.

Съгласно чл. 109, т. 1 и т.2 от ЗОП участникът е отговорил на изискванията за лично 
състояние и на критериите за подбор, а представената оферта е в съответствие с 
предварително обявените изисквания на процедурата.

При спазване на методиката за показател П1 (СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ) 
участника се оценява с максимален брой точки -  100, като при прилагане на 
относителната тежест на показателя в комплексната оценка, резултата за показателят е 
50.

Показател -  П2 (ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ) -комисията оценява офертата със 100 т., при 
тежест в комплексната оценка -  50 %, офертата получава резултат - 50.

Предложена обща цена от участника „„ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД 
за поръчката е: 1 577 564, 93 лв. без ДДС.

Съгласно чл. 24, ал.1 т.2 от Г1ПЗОП настоящото решение да бъде публикувано в 
профила на купувача в деня на изпращането на решението до участника 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.bg/bg/profil-na- 
kapuvacha/524/.

Жалба срещу заповедта и 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 заповедтауце изпълнявам лично.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ, ПДЙОВ
Кмет на Община Велико Търнрво/

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор дирекгщя ОП
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