
О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О 

ЗАПОВЕД 

№..С 

гр. Велико Търново*/..^...•..(<£.,. 2017г. 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, на основание чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, във 
връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, 
както следва: протокол № 1 от дата 19.09.2017 г.; протокол № 2 от дата 20.09.2017 г.; 
протокол № 3 от дата: 06.12.2017 г. и протокол № 4 от дата 11.12.2017 г. и утвърден от 
възложителя доклад на дата 11.12.2017г. на Комисията, назначена със Заповед № РД 
22-1598 от 19.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново, изменена със Заповед № 
РД 22 - 2172/ 07.12.2017 г., за разглеждането на офертата, постъпила, във връзка с 
участие в обществена поръчка, проведена като 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" - Площад "Съединение"-въвеждане на 
енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, 
поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското 
обзавеждане"; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. 
Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; „Реконструкция на 
обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29", публикувана на профила 
на купувача на Община Велико Търново https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/525/, с уникален номер на процедурата 00073-2017-0048 в регистъра на АОП 
и публикувано Решение за откриване на процедурата с № РД 24-86 от дата 
11.09.2017 г. на Кмета на Община Велико Търново дата 11.09.2017 г. с ID 804536 в 
Регистъра на обществените поръчки на АОП, с обща прогнозна стойност 490 326,69 лв. 
без ДДС. 

ОБЯВЯВАМ: 

I. Класирането по обществена поръчка, проведена като 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" - Площад "Съединение"-въвеждане на 
енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, 
поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското 
обзавеждане"; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. 
Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; „Реконструкция на 
обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29", както следва: 
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1-во място за оферта с вх. № 5300 - 116 - 32/ 18.09.2017 г. от 16:43 ч. на "ПЪТНИ 
СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД. гр. Велико Търново, с ЕИК: 104693344;ПК 
5000,бул. ..България" № 27, тел./факс: 062/62 83 59, тел: 062/61 68 11, e-mail: 
office@psvt.bg 

II. Определям за изпълнител на обществена поръчка, проведена като 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" - Площад 
"Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и 
паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, 
елементи на градското обзавеждане"; „Реконструкция на обществени паркинги -
паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; 
„Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29": 

'•ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД, гр. Велико Търново, с ЕИК: 
104693344 

Мотиви за класирането: Съгласно чл. 109. т.1 и т.2 от ЗОП участника е отговорил 
на изискванията за лично състояние и годност, а представената оферта е в 
съответствие с предварително обявените изисквания на процедурата. Подробни мотиви 
за допускането на участника са изложени в протоколи от дати, както следва: протокол 
№ 3 от дата: 06.12.2017 г. и протокол № 4 от дата 11.12.2017 г. и утвърден от 
възложителя доклад на дата 11.12.2017 г. Мотиви за класирането са получените 
оценки на участника, съгласно индивидуални и обобщени оценъчни таблици, както 
следва: 

№ по 
ред 

Фирма 

Показател П1) 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
П1 =(CminAl / 
С п А ! ) х 100= 

(брой 
точки) 

Относителн 
а тежест на 
покачател -
ГИ в К О е 
50%, при 

което 
резултатите 

са: 

Показател (П2) 
ЦЕНОВИ 
КРИТЕРИЙ-П2 = 
( Ц п п п / Ц П х 100= 

(брой 
точки) 

Относителна тежест 
на показател - П 2 в 
К О е 
50%, при което 
резултатите са: 

КО = Ш х 5 0 % 
+ П2 х 50% 

1 "ПЪТНИ СТРОЕЖИ -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 
АД, гр. Велико 
Търново. с ЕИК: 
104693344 1 ООт. 

Резултат 50 

ЮОт. 

Резултат 50 

100 

Съгласно чл. 24. ал.1, т.2 от ППЗОП настоящата заповед да бъде публикувана в 
профила на купувача в деня на изпращането на заповедта 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-
kupuvacha/525/. 
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Жалба срещу заповедта 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. 

Контрола по изпълнение на,заповедта ще упражшшам лично. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ; 
Кмет на Община Велико Търново 4 

Съгласувал: 
Надя Петрова 
Директор Дирекцйя^ОП 

Изготвил и съгласув 
Русанка Александрова^! -
Главен юрисконсулт Дирекция ОН 
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Text Box
„Заличена информация на основание чл. 42, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.”




